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Po předchozím roce 2006 s rekordními zásobami vody ve sněhu a po-
vodňovými situacemi byl uplynulý rok 2007 z pohledu množství srážek 
a výše průtoků rokem výrazně odlišným. Nízké zásoby vody ve sněhu 
v celém zimním období 2006 – 2007 vyvolávaly obavy a otázky, zda 
nebude rok 2007 extrémním opakem roku předchozího, rokem su-
chým. Skutečný hydrologický vývoj roku 2007 však tyto úvahy a obavy 
nepotvrdil a díky tomu jsme prakticky v celém jeho průběhu hospodařili 
s dostatečně naplněnými nádržemi a současně také bez nutnosti řešit si-
tuace s povodňovými průtoky. Z hlediska srážek byl uplynulý rok rokem 
příjemným, ve kterém jsme se mohli plně soustředit na plnění standardních úkolů a činností i dlouhodo-
bých úkolů, například v oblasti odstraňování povodňových škod z roku 2006, prevence před povodněmi, 
ovlivnění kvality vody ve vodárenských nádržích, vodohospodářského plánování a podobně. 

V rámci dotačního programu 229 110 „Odstranění následků povodňových škod na vodohospodářském 
majetku“ jsme se soustředili na přípravu i realizaci akcí nejen vlastních oprav, kde bylo z celkem šesti 
zahájeno pět akcí, ale také rekonstrukcí ke zlepšení parametrů, kde z celkem třinácti bylo zahájeno osm 
akcí. Ve všech případech se jedná o akce na vodních tocích. Čtyři z nich již byly v minulém roce dokončeny, 
realizace ostatních bude probíhat postupně až do konce roku 2009 a celkem bude vynaloženo téměř 120 
mil. Kč, z čehož výše dotace bude činit 66 mil. Kč.

Intenzivně probíhala také příprava akcí s využitím dotačního programu 129 120 „Podpora prevence před 
povodněmi II“. Jako navrhovatel a současně i žadatel podal státní podnik Povodí Ohře úspěšně celkem 
sedm žádostí, z toho v šesti případech pro úpravy a zkapacitnění vodních toků a v jednom případě k zajiš-
tění stability a bezpečnosti hráze vodního díla. Kromě jedné akce s nízkou efektivitou, pro kterou nebyla 
dotace schválena, byla v uplynulém roce zahájena realizace čtyř akcí na vodních tocích a akce na VD Ja-
nov. V souladu se zněním dotačního programu působil v uplynulém roce a i v dalších letech bude nadále 
působit státní podnik Povodí Ohře také jako žadatel pro akce dalších navrhovatelů, konkrétně se jedná o 
akce v lokalitách Bohušovice nad Ohří, Hřensko a Terezín, jejichž návrhy však nemohly být z hlediska efek-
tivnosti posouzeny ani schváleny ještě v uplynulém roce. Pro území působnosti Povodí Ohře se v rámci 
programu předpokládá v období do roku 2012 vynaložit dotační prostředky ve výši 615 mil. Kč. Z toho 
si realizace akcí státního podniku Povodí Ohře a tří dalších uvedených navrhovatelů vyžádá přibližně 
461 mil. Kč z dotačních prostředků.

Potřeba zajištění přípravy i realizace oprav povodňových škod z roku 2006 s využitím programu 229 110 
i akcí prevence proti povodni dle programu 129 120 a tomu odpovídající pozornost a motivace ze strany 
zakladatele a současně i objem oprav v souhrnné výši 137 mil. Kč a investic včetně rekonstrukcí v celkové 
výši 216 mil. Kč vyvolal v průběhu uplynulého roku významné organizační změny. Nově byl zřízen úsek 
investičního ředitele, do jehož přímé působnosti byly převedeny odbory inženýrských služeb, později re-
struktualizovaný na odbor investičního rozvoje a zakázek a odbor inženýringu, a odbor hydrotechnických, 
ekologických a projekčních služeb změněný později na odbor projekčních služeb. Další podstatnou orga-
nizační změnou, uskutečněnou v minulém roce, bylo zrušení úseku generálního ředitele s převedením od-
boru právního a evidence pozemků do přímé podřízenosti ekonomického a správního ředitele a některých 
funkčních míst do odboru lidských zdrojů a nového odboru vnitřní správy, obou též v přímé podřízenosti 
ekonomického a správního ředitele. 
 
V uplynulém roce se neopakoval vývoj předchozího roku 2006, kdy skutečné odběry povrchové vody byly 
neobvykle vyšší oproti plánu. Plán roku 2007 byl skutečnými odběry prakticky pouze naplněn a tržby za 
odběr a dodávku povrchové vody se proto nepodílely na dosažení velmi dobrých výsledků hospodaření 
v takové míře, jako tržby za dodávku el. energie z vodních elektráren, provozovaných podnikem. Opět se 
tak potvrdil trend dlouhodobého a dosud neukončeného poklesu odběrů povrchové vody a také známá 
skutečnost, že tržby z provozu vodních elektráren, které Povodí Ohře v minulosti vybudovalo a provozuje, 
tvoří cca 25 %, tedy podstatnou část příjmů státního podniku a jsou nezbytnou podmínkou a předpokla-
dem zajištění úkolů a požadavků, kladených na státní podnik v souladu s legislativou a předmětem jeho 
činnosti. 

V květnu loňského roku jsme uspořádali den otevřených dveří, a to nejen na vodohospodářském dispečin-
ku a ve vodohospodářských laboratořích, ale nově také na vodních dílech Skalka, Stanovice, Křímov, Fláje 
a Chřibská. Přesto, že jsme nemalý zájem veřejnosti předpokládali, skutečnost předčila naše očekávání, 
přinesla řadu cenných podnětů a potvrdila, že je potřebné a přínosné i v tomto způsobu prezentace čin-
nosti podniku pokračovat v dalším období. 

Zaslouženou a příjemnou odměnou našim kolegyním a kolegům, kteří v okolí Karlových Varů připravili 
a zajistili průběh XXXIV. ročníku Vodohospodářské padesátky, byla slova uznání a pozitivního hodnocení 
z úst účastníků.
 
Ne všechny činnosti a oblasti působení státního podniku Povodí Ohře v uplynulém roce lze zmínit v úvodní 
části výroční zprávy. A pokud by nemohlo být zmíněno ani to, co je ve stručném úvodním hodnocení roku 
2007 uvedeno, je nesporně nejdůležitější poděkovat všem našim partnerům za pozitivní vztahy a profe-
sionální spolupráci, která byla i v minulém roce předpokladem a podmínkou dosažení velmi dobrých vý-
sledků státního podniku Povodí Ohře. Stejný dík patří i všem zaměstnancům, kteří se na různých úrovních 
a v různých odbornostech na plnění úkolů podniku podíleli.

Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel

Úvodní slovo generálního ředitele
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Všeobecné informace o státním podniku k 31. 12. 2007

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 ministrem zemědělství 
ČR Mgr. Petrem Gandalovičem.

Ministerstvo zemědělství České republiky

Těšnov 17, 117 05  Praha 1

Jménem Ministerstva zemědělství ČR vykonávajícího funkci zakladatele je oprávněn jednat Ing. Mgr. 
Ivo Vrzal, náměstek ministra.

Název a sídlo podniku

Obchodní firma: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03  Chomutov
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
  
Statutární orgán

Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu

1. zástupce – Ing. Jindřich Břečka, technicko–provozní ředitel
2. zástupce – Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický ředitel 

Dozorčí rada

Předseda

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel úseku vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR

Místopředseda

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

Členové

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

VD Stanovice

VD Kamenička
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Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2007

VD Přísečnice
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číslo řádku měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků 1 km 2 861,0

  z toho délka upravených toků 2 km 1 122,1

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 2,5

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 14,2

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 224,5

Základní údaje o Povodí Ohře v roce 2007
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Významné události

Povodí Ohře, státní podnik pořádá nebo se účastní řady akcí. 
Z těch významnějších za rok 2007 připomínáme:  

„ENVI Brno“ 
Povodí Ohře, státní podnik se v roce 2007 zúčastnil Brněnských veletrhů ENVI, a to ve společném 
stánku pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Na této společné akci prezentovalo svou činnost 
5 podniků Povodí, ZVHS a Lesy ČR. Tyto ekologické veletrhy jsou odborným projektem, kam jsou cíleně 
zváni profesionálové z oboru vodního hospodářství, odpadového hospodářství a souvisejících oborů 
a specialistů na životní prostředí. Významnou doprovodnou akcí byly unikátní semináře, spojené s prak-
tickou ukázkou protipovodňových opatření v nově zrekonstruovaném bazénu.

„Den vody 2007“ byl již tradičně uspořádán v divadle v Teplicích. Spolupořadateli byli naši významní 
partneři z oboru: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a Severočeská vodárenská společnost, a. s. 
„Den otevřených dveří“ byl zpřístupněn vodohospodářský dispečink na ředitelství podniku v Chomuto-
vě a veřejnosti otevřena vodní díla Křímov, Fláje, Chřibská, Skalka a Stanovice. V rámci tohoto „Dne ote-
vřených dveří“ si mohli zájemci prohlédnout také zařízení vodohospodářských laboratoří v Teplicích. 
„Kanoe Mattoni“ – mistrovství světa ve sjezdu na řece Teplé v Karlových Varech, kde se Povodí Ohře 
podílí na vytvoření potřebných podmínek a průtoků. 
„Den vodohospodářského a ekologického filmu“ – tato akce má již svou dlouholetou tradici, která je 
vždy obohacena o velkou účast škol a odborné veřejnosti.  

„Vodohospodářská 50“ – Povodí Ohře bylo v roce 2007 pořadatelem XXXIV. ročníku Vodohospodářské 
padesátky. Tato akce je určena především pro příznivce turistiky, kteří se mohli seznámit s největšími 
světoznámými českými lázněmi Karlovy Vary a jejich okolím. Byly připraveny jak pěší, tak i cyklistické 
trasy v okolních lesích Karlových Varů a v chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesa.

|~ENVI Brno

|~“Vodohospodářská 50“
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Informace o činnosti státního podniku

Činnost našeho státního podniku je zaměřena kromě běžné péče o vodní toky a vodní díla především na 
pokračování prací souvisejících s odstraňováním povodňových škod.
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 se využívají jak vlastní prostředky, tak i prostředky získané z dotačních titulů Ministerstva ze-
mědělství ČR.

Vodohospodářský dispečink

Na rozdíl od zimy 2005/2006, kdy byla dosažena maximální zásoba vody ve sněhu v historii vyhodnoco-
vání sněhových zásob na území povodí Ohře,  nebyla v zimě 2006/2007 zásoba vody ve sněhu prakticky 
žádná (obr. 1). Teplotně bylo zimní období naopak velmi nadprůměrné. Hydrologicky byl rok 2007 
téměř průměrný, od průměrného se však lišil odlišným rozdělením srážek a průtoků během roku (obr. 
2 a obr. 3). Hospodaření v nádržích bylo bezproblémové, nenaplnily se ani obavy z toho, že extrémně 
teplá zima bude mít negativní vliv na kvalitu vody v období letním. 

obr. 2 a 3
Příklad 

hydrologické 
situace v profilu 

vodního díla 
Nechranice.

}�

obr. 1
Vývoj zásob vody 

ve sněhu v zimě 
2006/2007.
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Od roku 2005 probíhá realizace hydrologického modelu povodňových průtoků HYDROG. V průběhu 
roku 2007 bylo dokončeno sestavení a nakalibrování modelu po profil vodního díla Nechranice, tedy 
na ploše přibližně 3 500 km2, což představuje asi třetinu plochy celého spravovaného povodí (obr. 4a 
a obr. 4b). Vzhledem k tomu, že pro správnou funkci modelu jsou rozhodující hodnoty srážek, bylo 
v roce 2007 rozhodnuto o doplnění sítě stávajících klimatických stanic tak, aby co nejlépe splňovala 
požadavky srážko–odtokového modelu (obr. 5). 

obr. 4a – Povodí vodního díla Nechranice, pro které je zpracován model HYDROG, s vyznačením klimatických stanic, využívaných 
modelem. 

obr. 4b – Povodí vodního díla Nechranice, pro které je zpracován model HYDROG, s vyznačením limnigrafických stanic, využívaných 
modelem. 
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V rámci systému VHD2000 byl dokončen a otestován „Systém včasného varování“. Systém zajišťuje vy-
braným uživatelům (zejména 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 (obr. 6). Systém byl uveden koncem roku 
do rutinního provozu a na námi spravovaném území velmi výrazně přispívá ke zkvalitnění celého systé-
mu hlásné, varovné a předpovědní služby.  

obr. 5 – Návrh rozšíření sítě klimatických stanic pro potřeby provozu hydrologického modelu.

obr. 6 – Schematické znázornění „Systému včasného varování“
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Odběry povrchové vody za rok 2007

Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku snížilo o 8 435 tis. m3. 
Plán odběrů povrchové vody na rok 2007 byl však překročen o 1 636 tis. m3.  

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody
skutečnost

2001
skutečnost

2002
skutečnost

2003
skutečnost

2004
skutečnost

2005
skutečnost

2006
skutečnost

2007
Celkem 176 494 169 092 170 975 162 934 155 315 161 071 152 636
Z toho: PKP 13 103 5 852 8 802 8 234 11 094 12 571 9 662
 PVN 9 777 7 513 12 947 9 258 5 220 5 947 3 434

Poznámka: PKP – Podkrušnohorský přivaděč
 PVN – Průmyslový vodovod Nechranice

Rozdělení placených odběrů povrchové vody v roce 2006 a 2007

2006
tis. m3

2006
tis. Kč

2007
tis. m3

2007
tis. Kč

Odběry vody celkem 161 071 433 941 152 636 433 855
V tom: 

vodárny 55 385 150 093 52 410 149 369
průmysl a služby 105 642 283 729 100 191 284 386

z toho: energetika a teplárny 62 740 167 911 59 903 169 942

zemědělství 44 119 35 100

Výroba elektrické energie

Výroba elektrické energie je v našem státním podniku na předním místě, představuje náš druhý největší 
zdroj prostředků. Množství vyrobené elektrické energie je závislé především na hydrologické situaci.

Rok Počet (ks) Výroba (MWh) Rok Počet (ks) Výroba (MWh)

1992 7 63 393 2000 20 74 494

1993 9 58 186 2001 20 87 439

1994 10 63 896 2002 20 106 363

1995 11 82 622 2003 20 72 560

1996 14 73 016 2004 20 87 134

1997 15 63 820 2005 20 96 597

1998 16 72 826 2006 20 96 188

1999 19 82 868 2007 20 107 876

VD Kadaň

VD Kadaň
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Plánování v oblasti vod

Státnímu podniku Povodí Ohře se v roce 2007 podařilo plnit práce na pořízení Plánu oblasti povodí 
Ohře a Dolního Labe v souladu se schváleným Časovým plánem a programem prací a platnou legisla-
tivou. 
Významným úkolem bylo projednání a úspěšné schválení Předběžného přehledu významných pro-
blémů nakládání s vodami a výsledků přípravných prací. Zpracované dokumenty byly po dobu šesti 
měsíců zpřístupněny k připomínkám veřejnosti. V průběhu jejich zveřejnění byla státním podnikem 
Povodí Ohře ve spolupráci s krajskými úřady uskutečněna řada seminářů pro odbornou i laickou veřej-
nost. Zároveň byly připraveny různé propagační materiály (letáky, postery, desky), které informovaly 
o projednávaných materiálech a o možnostech a způsobech podávání případných připomínek ke zve-
řejněným dokumentům. Po ukončení zveřejnění a vyhodnocení podaných připomínek byl Předběžný 
přehled významných problémů nakládání s vodami společně s výsledky přípravných prací předložen 
ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu úřadu pro územní plánování. Po jejich 
kladném stanovisku byly dokumenty schváleny příslušnými krajskými úřady. Tím se podařilo úspěšně 
ukončit první etapu zpracování Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe.
V prvním pololetí roku 2007 byl aktualizován „Program provozního monitoringu povrchových vod 
oblasti povodí Ohře a Dolního Labe pro období 2007 až 2012“. Aktualizovaný Program provozního 
monitoringu byl v srpnu schválen Akceptačním protokolem Ministerstva životního prostředí ČR. 
Důležitým milníkem, pro zdárné pokračování procesu plánování v oblasti vod v České republice, je 
schválení Plánu hlavních povodí České republiky. Plán hlavních povodí České republiky byl schválen 
usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562 a je závazným podkladem pro zpraco-
vání plánů oblastí povodí. 
Státnímu podniku Povodí Ohře se při pořizování Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe daří stále 
prohlubovat a zkvalitňovat již tradičně velmi dobrou spolupráci s krajskými úřady, ostatními správci 
povodí, správci vodních toků a mnoha dalšími odbornými subjekty.

Čistírna 
odpadních vod 

Sokolov

Čistírna 
odpadních vod 

Jirkov
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Ochrana jakosti vod

Součástí odboru vodohospodářského plánování je oddělení jakosti vod, které posuzuje aktivity ostatních 
subjektů z pohledu správce povodí a správce významných vodních toků. Prostřednictvím vyjadřovací 
činnosti klade oddělení jakosti vod velký důraz na zlepšení kvality povrchových a podzemních vod, hájí 
zájmy dané vodním zákonem, Směrným vodohospodářským plánem a nově i Plánem hlavních povodí, 
jehož závazná část byla schválena Nařízením vlády č. 262/2007 Sb. 

Kontrolní činnost v ochranných pásmech vodárenských nádrží

Dalším úkolem oddělení jakosti vod je koordinace kontrolní činnosti hospodaření v ochranných pás-
mech vodárenských nádrží ve správě Povodí Ohře, státní podnik, a spolupráce při stanovení nových 
ochranných pásem. V roce 2007 byly oddělením jakosti vod koordinovány práce spojené s přípravou 
vyhlášení nových ochranných pásem pro vodárenskou nádrž Jirkov.  

Návrh 2. zóny ochranného pásma II. stupně v k. ú. Boleboř a Orasín

Havárie ohrožující jakost vody

Povodí Ohře, státní podnik, se spolu s dalšími složkami podílí i na odstraňování následků havárií ohro-
žujících kvalitu podzemních a povrchových vod. Havarijní technici státního podniku nejčastěji zasahují 
spolu s Hasičským záchranným sborem a v případě vážných havárií i se společností DEKONTA, která 
zajišťuje speciální služby v případě havárií.
Nejčastější příčinou havárií jsou technické poruchy zařízení, špatný technický stav zařízení a dopravních 
prostředků, dopravní nehody a v neposlední řadě selhání lidského faktoru. Z dlouhodobého hlediska je 
trend počtu havárií v působnosti státního podniku Povodí Ohře téměř vyrovnaný.
Jedna z hrozivě vypadajících havárií se stala 7. října 2007 v Kraslicích. Nákladní vozidlo skončilo svou 
cestu ve vodním toku Svatavě, přičemž došlo k úniku pohonných hmot, oleje a kyseliny sírové z akumu-
látoru. Naštěstí řidič nákladního automobilu nebyl zraněn.

Vývoj po�tu havárií v letech 2001 - 07
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Vodohospodářské laboratoře

Vodohospodářské laboratoře v roce 2007 mimo komerční činnosti v oblasti monitoringu odpadních 
vod a čistírenských kalů převážnou část své kapacity věnovaly monitoringu povrchových vod tekoucích 
i stojatých. Naplňovaly tak schválené úkoly Programu provozního monitoringu povrchových vod oblasti 
povodí Ohře a Dolního Labe pro období roku 2007, jenž byl doplněn a rozšířen tak, aby byly naplněny 
požadavky „Rámcové směrnice vodohospodářské politiky“ a zajištěny mezinárodní závazky České re-
publiky vůči Komisi pro ochranu Labe (MKOL).
Do programu byly zařazeny nově vzniklé kontrolní profily monitoringu a potřeby hodnocení vodních 
útvarů i oprávněných požadavků státní správy. K profilům odběrných míst byla vytvořena nutná dokla-
dová dokumentace.

Passport profilu 15393 Rožanský p. hranice

Místo odběru 15509 Chodovský potok 
nad odkalištěm Vřesová

Evidence kontrolních profilů povrchových vod.

Povodí Ohře, státní podnik, OVHL Teplice, 
Novosedlická 758, Teplice 41501

Název trasy: Mandava
Číslo, název kontrolního profilu: 15393 / Rožanský p. hranice
Místo odběru: Rožanský potok, obec Rožany
Bod odběru: pod obchodem, levý břeh
Účel sledování: profil provozního monitoringu
Způsob odběru: bodový, přímo z proudnice 
Počet odběrů/rok: 12 x 
Doporučený typ vzorkovače: nádobou na tyči
Popis lokality: V obci Rožany dojet k hraničnímu přechodu a dojít pod 
obchod k potoku.

Mapa lokality

Fotografie místa odběru

Fotografie bodu odběru
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Významná část činnosti odboru vodohospodářských laboratoří byla věnována monitoringu stavu kvali-
ty vod a sedimentů nádrží ve vztahu k možnému významnému rozvoji oživení, výskytu a šíření invazních 
druhů sinic. Byly hledány způsoby řešení této problematiky. 
Jakost vody v nádržích úzce souvisí s kvalitou a mocností v nádržích se vyskytujících sedimentů. 
Laboratoří využívaná zařízení jsou nutnou podmínkou ke kvalitnímu odběru vzorků sedimentů.

Záznam ze sonaru Humminbird 997

Vzorek sedimentuOdběrné zařízení sedimentu

Z exkurze pro řešení 
problematiky sinic  

– mezokosmové 
pokusy na nádrži 

Plumlov 
(Povodí Moravy, s. p.)



Po
vo

dí
 O

hř
e,

 s
tá

tn
í p

od
ni

k 
– 

V
ýr

oč
ní

 z
p

rá
va

 2
00

7

14 15

Pořizování dlouhodobého majetku v roce 2007

Vynaložené finanční prostředky na pořízení dlouhodobého majetku 
za rok 2007: .............................................................................................................................. 215 742 tis. Kč

Z toho:
stavební investice z vlastních zdrojů s. p....................... 148 664 tis. Kč
stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu staveb........... 22 006 tis. Kč
vodohospodářské plánování z vlastních zdrojů ................3 365 tis. Kč
vodohospodářské plánování dotace ..................................5 139 tis. Kč
akce studijního charakteru (SZÚ, SOO) 
z vlastních zdrojů ....................................................................638 tis. Kč
projektové a průzkumné práce...........................................8 206 tis. Kč
jiné investice.........................................................................5 956 tis. Kč
dotace z programu 129 120
– protipovodňová opatření II .............................................. 9 111 tis. Kč
z toho studie záplavových území ........................................ 4 211 tis. Kč
dotace z podprogramu 290 114
– odstranění následků PŠ v roce 2006...............................6 440 tis. Kč

Vyjmenované nejvýznamnější akce, realizované v roce 2007:

• akce protipovodňových opatření – program 129 120
 VD Janov injekční clona......................................... SR – 4 400 tis. Kč 
 Rekonstrukce Úštěckého potoka v Úštěku............. SR – 500 tis. Kč

SR – státní dotace
• akce odstranění následků povodně roku 2006 

– podprogram 229 114
 OPŠ Prunéřovský potok, 

ř. km 0,000 – 0,900 (Kadaň)................................ SR – 1 500 tis. Kč
 OPŠ Bílý potok, 

ř. km 17,500 – 20,400 (Sezemice) ....................... SR – 2 090 tis. Kč 
 OPŠ Bílý potok, ř. km 7,850 – 8,406 (Šumná).... SR – 1 000 tis. Kč
 OPŠ Bílý potok, ř. km 6,530 – 6,996 (Litvínov)..... SR – 850 tis. Kč
 OPŠ Fojtovický potok, 

ř. km 2,202 – 2,700 (Heřmanov).......................... SR – 1 000 tis. Kč

(SR – státní dotace)
• stavby pro zvýšení protipovodňové ochrany
 VD Jesenice – obraze břehů, část B, Dřenice...............9 996 tis. Kč
 Ašský potok – rekonstrukce dlažby a nátrží .................2 188 tis. Kč
 Rolava v Nejdku 4. etapa,ř. km 16,870 – 19,180..........1 066 tis. Kč 
 Domaslavický potok Křižanov, ř. km 0,150 – 0,350 ....2 781 tis. Kč
 

Odstranění povodňových škod – Prunéřovský potok

Rekonstrukce Rožanského potoka – úprava v intravilánu obce

Rekonstrukce Mandavy – úprava v intravilánu obce

Rekonstrukce Jiříkovského potoka – úprava v intravilánu obce
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Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku (DlHM)

V roce 2007 probíhaly i akce oprav, zaměřené na odstraňování povodňových škod na tocích, zasaže-
ných jarní povodní 2006. Některé z nich byly z převážné části hrazeny z dotačních prostředků. Podle 
důležitosti jsou opravy na celém hmotném majetku, spravovaném Povodím Ohře, zařazeny do tří kate-
gorií naléhavosti.
Vybrané významné akce, zařazené do I. kategorie naléhavosti:
• odstraňování povodňových škod, a to zejména na významných vodních tocích Černá voda, 

Podmileský potok, Jiřetínský potok, Lomský potok a Bílina v Trmicích,
• opravy na vodních dílech – oprava degradovaných betonů v odpadní chodbě VD Jesenice, sanace 

abrazních srubů v nádrži VD Jesenice, oprava návodního svahu hráze VD Nechranice, střední oprava 
TG1 a TG2 na HC Nechranice, sanace betonových pilířů jezu Jiřetín, sanace betonů věžového objektu 
na VD Újezd, sanace betonových konstrukcí vlnolamu a věžového objektu na VD Chřibská, 

• opravy na úpravách vodních toků – 4. etapa opravy zdí na Rolavě v Nejdku, oprava opevnění dna 
Jiřetínského potoka, oprava koryta Bíliny u ČD, oprava krytého profilu Oseckého potoka, oprava 
opevnění Jílovského potoka u Netexu II, oprava opevnění Bělského potoka pod sádkami, oprava 
nátrží na Chomutovce v úseku Tatinná – Bítozeves. 

 Bouřlivý potok Mikulov–ČOV – rekonstrukce..............6 132 tis. Kč
 ŠP Prunéřov, ř. km 7,350 ...............................................3 797 tis. Kč
 Rekonstrukce Hučivého potoka v Perštejně, 

ř. km 1,780–2,200 ..........................................................7 187 tis. Kč
 Malodolský potok v Perštějně, ř. km 0,000 – 0,303 ....6 748 tis. Kč
 Bílý potok, ř. km 8,406 – 8,628 (Šumná pod ÚV) ....... 4 415 tis. Kč
 Bystřice, ř. km 5,060 – 5,256 KP – rekonstrukce ......... 8 411 tis. Kč
 Černá voda, ř. km 10,024 – 11,420 

– úprava toku po povodni ..............................................4 297 tis. Kč 
 Stabilizace dne Jílovského potoka, Jílové–Modrá ........7 991 tis. Kč
 Rekonstrukce Mandavy v ul. V. Kováře 111, 

Rumburk .........................................................................2 433 tis. Kč
 Rekonstrukce Fojtovického potoka ve Fojtovicích 

u čp. 40............................................................................1 136 tis. Kč
 Rekonstrukce Šenovského potoka 

v Kamenném Šenově pod SPŠSkl. ................................8 448 tis. Kč
 Rekonstrukce Rožanského potoka 

v Rožanech pod Rožankou ............................................3 278 tis. Kč             
 Rekonstrukce Chřibské Kamenice

v Chřibské pod MŠ .........................................................2 277 tis. Kč
 Rybný potok, úprava břehového opevnění, 

ř. km 0,000 – 1,480 ........................................................ 1 415 tis. Kč

 Rekonstrukce Mikulášovického potoka 
v Mikulášovicích u čp. 244 ..............................................1 461 tis. Kč

 Rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově u čp. 41 ...1 202 tis. Kč

• rekonstrukce vodních děl a hydrotechnických zařízení
 VD Skalka – úprava těsnění klapky................................. 2 749 tis. Kč 
 VD Březová – ovládání spodních výpustí ......................1 571 tis. Kč
 Komora klapek Meziboří 

– výměna zavzdušňovacího potrubí...............................4 579 tis. Kč
 PVN – rekonstrukce el. instalace a ovládacích prvků 

v šachtách a objektech.....................................................3 813 tis. Kč

• využití hydroenergetického potenciálu
 MVE Horka – výstavba nové MVE ..................................7 018 tis. Kč
 MVE Jindřichov – rekonstrukce.......................................2 613 tis. Kč 

• řízení vodohospodářských soustav a provozu na VD
 automatický monitoring veličin TBD..............................1 855 tis. Kč

• regionální hydroekologický systém
 informační systém Povodí Ohře – hardware .................2 138 tis. Kč
 informační systém Povodí Ohře – software ..................1 139 tis. Kč

339,8 329,5
354,4

170,4
215,7

137124,5
143,3

195,1 197,8

60,1 60,9 66,4 71,665,6

618,6

424,4

360,5

585,5
543,2

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2003 2004 2005 2006 2007

investice
opravy
údr�ba
Celkem s. p.

Protipovodňová ochrana VD Jesenice

Zvýšení 
protipovodňové 

ochrany na 
Malodolském potoce

Protipovodňové opatření na VD Janov }



Po
vo

dí
 O

hř
e,

 s
tá

tn
í p

od
ni

k 
– 

V
ýr

oč
ní

 z
p

rá
va

 2
00

7

16 17

Informační a komunikační technologie

V průběhu roku 2007 nastal z hlediska informačních a komunikačních technologií 
významný posun hlavně v těchto oblastech:
• V lokalitě podnikového ředitelství byla nově vybudována centrální místnost serve-

rů včetně potřebného zázemí, jako jsou zálohované rozvody napájení a dostateč-
ně výkonná klimatizace. 

• V oblasti geografických informačních systémů byl mimo úspěšně zvládnuté lo-
kalizace jevů technické evidence nad mapou 1 : 10 000 (CTEJ10) odsouhlasen 
a nastartován i proces opuštění mapového díla 1 : 50 000 (ZVHM).

• Byl proveden upgrade pobočkových telefonních ústředen na ředitelství a závo-
dech s cílem plně integrovat hlas do datové komunikace (IP telefonie). Zároveň 
byly příslušné trasy sítě WAN rekonfigurovány na rychlost 6 Mbps full duplex.

• Dokončeno bylo vybavení všech organizačních jednotek do úrovně závodu multi-
funkčními stroji pro centralizaci tisku, kopírování a scanování dokumentů. 

Ekonomika podniku

Rok 2007 navázal v hospodaření podniku na předešlé úspěšné roky a v některých ohledech je i výrazně 
předčil.

Po mimořádném výkyvu roku 2006 se odběry povrchové vody vrátily k dlouhodobému trendu meziroč-
ních poklesů. Naopak výnosy z výroby elektrické energie v malých vodních elektrárnách dosáhly díky 
velmi dobré hydrologické situaci a sjednané výhodné výkupní ceně historicky nejvyšší hodnoty promít-
nuté následně do dosaženého výsledku hospodaření.

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

Účetní závěrku a vykázaný výsledek hospodaření za rok 2007 ověřila nezávislá auditorská firma, která 
potvrdila, že podávají věrný a poctivý obraz hospodaření státního podniku Povodí Ohře.

Výnosy za rok 2007

tr�by za povrchovou vodu (61,76 %)
ostatní tr�by (3,52 %)
finan�ní výnosy (0,77 %)
tr�by za elekt�inu (28,11 %)
ostatní výnosy (5,84 %)

Náklady za rok 2007

spot�eba materiálu (3,28 %)
opravy (20,35 %)
sociální a zdravotní poji�t�ní (9,49 %)
spot�eba energie (3,69 %)
odpisy (25,87 %)
slu�by (4,48 %)
mzdové náklady (27,07 %)

Protipovodňová ochrana VD Jesenice
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Personální, mzdová a sociální oblast 

Počet zaměstnanců

V podniku bylo k 31. 12. 2007 zaměstnáno celkem 610 osob – 198 žen a 412 mužů. Průměrný pře-
počtený počet zaměstnanců v roce 2007 činil 605 osob – 281 zaměstnanců v dělnických profesích 
a 324 v technicko–hospodářských funkcích. V minulých letech byla připravena a realizována řada 
rozsáhlých 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 dvou letech tak výrazné a rozsáhlé. Vyplývají z drobnějších organizačních 
a racionalizačních opatření. Zároveň dochází ke zřizování nových funkčních míst, především v souvis-
losti s reorganizací státní správy a samosprávy, změnami úkolů a povinností podniků Povodí vyplýva-
jících ze zákona o vodách a dalších zákonných norem, s 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. 

Po�et zam�stnanc�
v období 1989 - 2007
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31,3 %

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 výdě-
lek o 6,4 %. Podniku se podařilo stejně jako v předchozím roce dosáhnout takového průměrného výděl-
ku, který pokryl inflační tlaky a znamenal růst reálné mzdy.

Program vzdělávání

Program vzdělávání se soustředil zejména na realizaci skupinových a individuálních 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 zaměst-
nanců a personálních rezerv. Na vzdělávání zaměstnanců podnik vynaložil 1 123 tis. Kč, což činí 0,62 % 
z objemu vyplacených mzdových prostředků. V současné době si studiem na vysoké škole doplňuje 
a zvyšuje kvalifikaci 14 zaměstnanců, zaměstnavatel poskytuje studijní volno s náhradou mzdy třem 
zaměstnancům. 

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 sociální-
ho programu v roce 2007 činily 9 356 tis. Kč.

Bezpečnost práce

Systém řízení BOZP v podniku je realizován v souladu s novými moderními trendy k zajišťování bezpeč-
nosti práce. V roce 2007 bylo evidováno 8 pracovních úrazů vždy bez hospitalizace nebo dlouhodobého 
léčení poškozeného. Ve všech případech bylo příčinou běžné pracovní riziko a momentální nepozor-
nost. Na osobní ochranné pracovní prostředky vynaložil podnik celkem 1 690 tis. Kč a na závodní lékař-
skou preventivní péči 202 tis. Kč.
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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 9311970 –4748275 4563695 4458210

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 12 + 22) 002 8978461 –4739945 4238516 4236939

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 59676 –29542 30134 30337

1. Software 004 24192 –21543 2649 3140

2. Ocenitelná práva 005 473 –425 48 97

3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 006 15242 –7574 7668 10696

4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 007 19769 19769 16404

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 008 8907385 –4699003 4208382 4206602

B. II. 1. Pozemky 009 232584 232584 231601

2. Stavby 010 7523809 –4017930 3505879 3541837

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 011 859762 –620078 239684 258482

4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 012 1749 –778 971 245

5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 013 224965 –8604 216361 157074

6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 014 0 159

7. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/–) 015 64516 –51613 12903 17204

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

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

C. Oběžná aktiva 018 332355 –8330 324025 220673

C. I. Zásoby 019 5869 0 5869 7137

C. I. 1. Materiál 020 3158 3158 3256

2. Nedokončená výroba a polotovary 021 480 480 2671

3. Zvířata 022 2231 2231 1210

4. Zboží 023 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky 024 311 0 311 300

1. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 025 311 311 300

C. III. Krátkodobé pohledávky 026 100397 –8330 92067 75143

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 027 69121 –8330 60791 61235

2. Stát – daňové pohledávky 028 12604 12604 5705

3. Krátkodobé poskytnuté zálohy 029 3084 3084 3655

4. Dohadné účty aktivní 030 11401 11401 564

5. Jiné pohledávky 031 4187 4187 3984

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 032 225778 0 225778 138093

C. IV. 1. Peníze 033 258 258 256

2. Účty v bankách 034 225520 225520 137837

D. I. Časové rozlišení 035 1154 0 1154 598

D. I. 1. Náklady příštích období 036 1043 1043 557

2. Příjmy příštích období 037 111 111 41

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2007 (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 038 4563695 4458210

A. Vlastní kapitál 039 4372408 4303951

A. I.  Základní kapitál 040 4068283 4068283

A. I. 1. Základní kapitál 041 4068283 4068283

A. II. Kapitálové fondy 042 79962 79322

1. Ostatní kapitálové fondy 043 79962 79322

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

044 152346 108611

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 045 63399 42664

2. Statutární a ostatní fondy 046 88947 65947

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

047 71817 47735

B. Cizí zdroje 048 190713 153611

B. I. Rezervy 049 30767 23340

1. Rezerva na daň z příjmů 050 19910 13056

2. Ostatní rezervy 051 10857 10284

B. II. Dlouhodobé závazky 052 58112 52111

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 053 542 439

2. Dlouhodobé přijaté zálohy 054 455 367

 3. Odložený daňový závazek 055 57115 51305

B. III. Krátkodobé závazky 056 101834 78160

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 057 61512 38745

2. Závazky k zaměstnancům 058 17190 16892

3.
Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění

059 11561 11140

4. Stát – daňové závazky a dotace 060 4383 4213

5. Krátkodobé přijaté zálohy 061 3167 1700

  6. Dohadné účty pasivní 062 3190 4589

 7. Jiné závazky 063 831 881

C. I. Časové rozlišení 064 574 648

C. I. 1. Výdaje příštích období 065 182 175

2. Výnosy příštích období 066 392 473

Auditorská společnost: LN – AUDIT s.r.o. Odpovědný auditor: Ing. Václav Vlček
 Louny, Na Valích 510  Louny, Purkyňova 1260
 osvědčení KAČR č. 333  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

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 10

 + Obchodní marže 03 0 –10

 II. Výkony 04 703688 675083

 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 695968 666079

  2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 –286 1006

  3. Aktivace 07 8006 7998

B. Výkonová spotřeba 08 214117 199328

B.  1. Spotřeba materiálu a energie 09 46897 44642

B.  2. Služby 10 167220 154686

 + Přidaná hodnota 11 489571 475745

C. Osobní náklady 12 253468 238430

C.  1. Mzdové náklady 13 182282 171259

C.  2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 14 63876 59949

C.  3. Sociální náklady 15 7310 7222

D. Daně a poplatky 16 1399 1357

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 17 178532 173474

 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 18 6571 2577

 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 19 6570 2567

 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 20 1 10

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 21 1193 563

F.  1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 22 1192 553

F.  2 Prodaný materiál 23 1 10

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

24 6348 –7723

 IV. Ostatní provozní výnosy 25 29244 5164

H. Ostatní provozní náklady 26 5380 19993

 * Provozní výsledek hospodaření 27 79066 57392

K. Náklady z finančního majetku 28 2355

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

 X. Výnosové úroky 30 5687 2246

N. Nákladové úroky 31 1 2

 XI. Ostatní finanční výnosy 32 38 2

O. Ostatní finanční náklady 33 309 298

 * Finanční výsledek hospodaření 34 5415 1948

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 35 12664 11605

Q.   1. – odložená 36 12664 11605

 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 37 71817 47735

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) 38 71817 47735

 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 39 84481 59340

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 
k 31. prosinci 2007 (v tis. Kč)



Po
vo

dí
 O

hř
e,

 s
tá

tn
í p

od
ni

k 
– 

V
ýr

oč
ní

 z
p

rá
va

 2
00

7

22 23

Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
k 31. prosinci 2007 (v tis. Kč)

r. 2007 r.2006

P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 138 093 59 959

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 84 481 59 340

A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 175 573 177 564

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

178 548 177 781

A.1.2 změna stavu opravných položek a rezerv 6 347 –10 078

A.1.3 zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,–) –2 019 –1 758

A.1.4 výnosy z dividend a podílů na zisku 

A.1.5 vyúčt. nákl.úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (–) –5 686 –2 244

A.1.6 ostatní nepeněžní operace –1 617 13 863

A´
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu 
a mimořádnými položkami (Z + A.1)

260 054 236 904

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) –13 636 –16 456

A.2.1
změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,–), aktivních účtů časového rozlišení a 
dohadných účtů aktivních

–15 886 –8 508

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

1 714 –6 945

A.2.3 změna stavu zásob (+,–) 536 –1 003

A´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami (A´+ A.2) 246 418 220 448

A.3 vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (–) –1 –2

A.4 přijaté úroky 5 687 2 246

A.5 zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (–)

A.6
příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný VH vč. 
uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti (+,–)

A´´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A´´ + A.3 až A.6) 252 104 222 692

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 výdaje spojené s pořízením stálých aktiv –164 983 –143 748

B.2 příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 4 690 3 245

B.3 půjčky a úvěry spřízněným osobám (–,+)

B´´´ Čistý peněžní tok vztahující se k invest. činnosti (B.1 až B.3) –160 293 –140 503

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1 Změna stavu dlouhodob., popř. krátkodobých závazků (+,–) 88 146

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6) –4 214 –4 201

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 (+,–) –4 214 –4 201

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) –4 126 –4 055

F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A´´´ + B´´´ + C´´´) 87 685 78 134

R Stav peněžních prostředků na konci období (P +,–F) 225 778 138 093
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Přehled o změnách vlastního kapitálu 
k 31. prosinci 2007 (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 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

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 42 664 20 735 63 399

F. Ostatní fondy ze zisku 65 947 4 214 27 214 88 947

F.1. FKSP 17 396 4 214 9 214 22 396

F.2. Fond investiční výstavby 16 179 15 000 31 179

F.3. Fond odměn 32 372 3 000 35 372

* Fondy ze zisku celkem 108 611 4 214 47 949 152 346

G. Kapitálové fondy 79 322 88 728 79 962

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH

I. VH ve schvalovacím řízení 47 735

J. Neuhrazená ztráta minulých let

K. Výsledek hospodaření po zdanění 71 817

* Vlastní kapitál celkem 4 303 951 4 372 408
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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 vyko-
návají správci povodí podle zákona 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 společnosti 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 2007 byla provedena změna v obchodním rejstříku týkající se jména člena dozorčí rady. 

3. Sestavení účetní závěrky
 Rozvahový den: 31. 12. 2007
 Okamžik sestavení účetní závěrky: 12. 2. 2008 v 10:00 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

rok 2007 rok 2006

Prům. přepočtený počet zaměstnanců 605 606

z toho: členů statutárních orgánů 1 1

Osobní náklady v tis. Kč 253 468 238 430

Dle § 11 zákona o státním podniku jsou orgánem podniku ředitel a dozorčí rada. Statutárním orgánem je 
dle § 12 zákona o státním podniku pouze generální ředitel. Údaje za statutární orgán jsou údaje za jedno-
ho zaměstnance a jsou proto obsaženy v souhrnné položce za zaměstnance. Členové dozorčí rady nejsou 
v souvislosti se svým členstvím v dozorčí radě odměňováni. 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). Podle délky zaměstnání u státního podniku 
je poskytován příspěvek na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění ve stejné výši pro všechny 
zaměstnance.

Příloha účetní závěrky za rok 2007
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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 a 15/2007
 Oběh účetních dokladů a jejich náležitostí č. 8/2004
 Řádná inventarizace majetku a závazků státního podniku k 31. 12. 2007 č. 15/2007
 Rozpisy účtů č. 10/2005
 Roční uzávěrka za rok 2007 č. 20/2007
 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 nebyly v roce 2007 použity. 

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 organi-

začními složkami státu, dále rozdíly při digitalizaci pozemků, oznámení katastrálních úřadů o změnách 
výměr pozemků a restituce. Vzhledem ke změně subjektu pro pojištění majetku bylo provedeno časo-
vé rozlišení nákladů (změna proti roku 2006).

 
2.5 Dlouhodobý majetek je zatříděn podle SKP a klasifikace CZ–CC a účetní odpisy byly stanoveny rov-

noměrně podle hlediska doby upotřebitelnosti. 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. 

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

1 534 1 865 7 648 1 134 0 1 465 9 182 1 534

zásobám 2 4 0 2 2 4 0 2

finančnímu 
majetku

11 400 13 755 0 0 0 2 355 11 400 11 400

pohledávkám 
– zákonné

497 879 99 82 *           3 464 593 497

pohledávkám 
– zákonné 
(konkurz)

6 682 6 797 *           8 529 450 644 6 240 6 682

pohledávkám 
– účetní

3 023 11 336 371 2 091 1 896 10 404 1 498 3 023

Celkem 23 138 34 636 8 126 3 838 2 351 15 336 28 913 23 138

*/ 3 tis. Kč není zúčtováno v nákladech, přeúčtováno z OP zákonných na OP zákonné v konkurzu

Z vytvořených opravných položek z roku 2002 k majetku dotčenému srpnovými povodněmi 2002 zbývá 
400 tis. Kč (oprava se zatím nerealizovala) a byla vytvořena opravná položka k majetku v Kynžvartu, (ga-
ráže a komunikace na cizím pozemku, předpokládá se prodej).
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Opravné položky k finančnímu majetku (akcie Kreditní banky) byly vytvořeny v minulých letech do 100 % 
a vzhledem k probíhajícímu konkurzu nebylo v letech 2002 – 2007 použito ocenění reálnou hodnotou 
a byla ponechána vytvořená 100 % opravná položka.
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 použito 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
 Odložený daňový závazek r. 2006 ..................................................................................13 969 440 Kč
 Přepočet odložené daně r. 2001–2006 (z 24% na 21%).............................................. – 8 159 310 Kč

 Odl. daňový závazek k 31.12.2007 (ř.B. II.10. rozvahy) ................................................57 115 170 Kč 
 Za rok 2007 byla vytvořena rezerva v částce .................................................................19 910 000 Kč.

1.2 Dotace na investiční a provozní účely 
 Neinvestiční dotace z MZe na odstranění následků povodní 2006 (229 114)................ 9 503 tis. Kč
 neinvestiční dotace ze SFŽP na monitoring (1.6.1)........................................................ 14 755 tis. Kč
 investiční dotace z MZe na odstranění následků povodní 2006 (229 114) .................. 10 824 tis. Kč
 investiční dotace z MZe na protipovodňová opatření (129 120) .................................... 9 111 tis. Kč
 investiční dotace na vodohospodářský plán (129 150).................................................... 5 139 tis. Kč
 investiční dotace z MŽP na revitalizaci říčních systémů (215 114)..................................... 198 tis. Kč.
 Celková hodnota dotací činila.......................................................................................... 49 530 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 změ-
nám.

3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 a/ dlouhodobý hmotný majetek

 
Skupina majetku
 

Pořizovací cena Oprávky

sledované
období

minulé
období

 sledované
období

minulé
období

Pozemky 232 584 231 601  

Stavby 7 523 809 7 439 871 4 017 351 3 897 634

Sam. mov. věci a soubory 859 762 861 397 620 078 602 915

stroje, přístroje, zařízení 735 522 741 959 543 554 530 340

dopravní prostředky 98 729 95 295 54 751 52 773

inventář 1 274 1 274 1 175 1 140

DLHM do 40 tis.Kč 24 237 22 869 20 598 18 662

Ostatní DLHM 1 749 1 413 778 1 168

Nedokončený DLHM 224 965 158 367   

Celkem 8 842 869 8 692 649 4 638 207 4 501 717
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Skupina majetku
 

Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

 sledované
období

minulé
období

sledované
období

 sledované
období

Pozemky 232 584 231 601 1 186 203

Stavby 3 506 458 3 542 237 86 256 2 318

Sam. mov. věci a soubory 239 684 258 482 29 848 31 483

stroje, přístroje, zařízení 191 968 226 218 16 780 23 217

dopravní prostředky 43 978 43 377 10 787 7 353

inventář 99 174   

DLHM do 40 tis. Kč 3 639 4 326 2 281 913

Ostatní DLHM 971 245 792 456

Nedokončený DLHM 224 965 158 367 201 250 134 652

Celkem 4 204 662 4 190 932 319 332 169 112

Přírůstky pozemků v hodnotě 1 186 tis. Kč jsou tvořeny bezúplatnými převody od státu a nákupy pro ma-
jetkoprávní vypořádání staveb, k úbytkům dochází především digitalizací pozemků. Podmíněnost nabytí 
právních účinků vkladu do katastru nemovitostí k 31. 12. 2007 u pozemků neevidujeme.
Převládajícím majetkem v oblasti staveb jsou vodní díla v pořizovací ceně 2 193 mil. Kč a úpravy na tocích 
za 4 025 mil. Kč. Nejvýznamnějšími přírůstky v roce 2007 byly rekonstrukce VD a toků v hodnotě 72 mil. 
Kč, rekonstrukce provozních budov za 14,3 mil. Kč, obnova technologií a strojních zařízení za 6,8 mil. Kč, 
obměna mechanizačních prostředků a vozidel za 17,3 mil. Kč a výpočetní a laboratorní techniky za 5,7 
mil. Kč. 

 b/ dlouhodobý nehmotný majetek 

 
Skupina majetku
 

Pořizovací cena Oprávky

sledované
období

minulé
období

sledované
období

minulé
období

Sofware 24 192 24 020 21 543 20 880

Ocenitelná práva 473 473 425 376

Jiný dlouh. nehm. majetek 15 242 15 242 7 574 4 546

Nedokončený DLNM 19 769 16 404  

Celkem 59 676 56 139 29 542 25 802

 
Skupina majetku
 

Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

sledované
období

minulé
období

sledované
období

sledované
období

Sofware 2 649 3 470 1 083 911

Ocenitelná práva 48 148   

Jiný dlouh. nehm. majetek 7 668 7 811   

Nedokončený DLNM 19 769 10 754 14 492 11 127

Celkem 30 134 22 183 15 575 12 038

V roce 2007 došlo k aktualizaci stávajícího software. 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......................420 414 tis. Kč (r. 2006 – 405 105 tis. Kč)
dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace....................20 707 tis. Kč (r. 2006 – 11 357 tis. Kč)
drobný hmotný majetek (300,– až 10 000,– Kč) .......................40 278 tis. Kč (r. 2006 – 38 839 tis. Kč) 
drobný nehmotný majetek (do 60 000,– Kč)...............................5 280 tis. Kč (r. 2006 – 5 465 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 5,8 % z celkové hodnoty pozemků. Evidovaná hodnota věcných břemen činí 1 426 
tis. Kč.



Po
vo

dí
 O

hř
e,

 s
tá

tn
í p

od
ni

k 
– 

V
ýr

oč
ní

 z
p

rá
va

 2
00

7

28 29

území závodu
pozemky celkem 

(v tis.Kč)
pozemky s věcným 

břemenem
%

Karlovy Vary 85 330 1 901 2,2
Chomutov 101 828 5 638 5,5
Terezín 44 513 5 862 13,2
Podnikové ředitelství 922
Celkem 232 583 13 401 5,8

 
 e/ Nejsou známy informace o tom, že tržní ocenění majetku státu, k němuž má státní podnik právo 

hospodařit, je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví .
 
3.2 Pohledávky
 a/ pohledávky po lhůtě splatnosti .............................................. 8 575 tis. Kč (r. 2006 – 8 525 tis. Kč)
  z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti.......................... 8 153 tis. Kč (r. 2006 – 8 119 tis. Kč)
   z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu ............ 6 332 tis. Kč (r. 2006 – 6 776 tis. Kč)
  pohledávky starší 5 let ............................................................ 6 656 tis. Kč (r. 2006 – 6 799 tis. Kč)
   z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu............. 6 109 tis. Kč (r. 2006 – 6 305 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 ...........................................................367 tis. Kč
    – pozemky (bezúplatné převody od ZVHS, PF ČR) ..........................................323 tis. Kč 
   – nepeněžní dar na sportovní akci .......................................................................38 tis. Kč 
  snížení – upřesnění cen pozemků dle výpisu KÚ .............................................................86 tis. Kč 
   – pozemky (bezúplatný převod na ZVHS, PF ČR) ................................................ 2 tis. Kč 

 fondy ze zisku:
 fond kulturních a sociálních potřeb
  zvýšení – doúčtování z přídělu ze zisku 2006 ..............................................................5 587 tis. Kč
      základní příděl ze zisku 2007 – záloha .........................................................3 627 tis. Kč 
  snížení – čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb ..............................................4 214 tis. Kč 

 b/ rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006.......................................................47 735 tis. Kč 
  příděl do rezervního fondu..........................................................................................20 735 tis. Kč
  příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ............................................................9 000 tis. Kč 
  v tom: zákl. příděl – zúčtovaná záloha z roku 2006 (účet 378).................................5 587 tis. Kč 
   další příděl do fondu........................................................................................3 413 tis. Kč 
  příděl do fondu investic ...............................................................................................15 000 tis. Kč 
  příděl do fondu odměn .................................................................................................3 000 tis. Kč 

 c/ návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007........................................71 817 tis. Kč 
  rozdělení: rezervní fond...............................................................................................31 617 tis. Kč
  fond kulturních a sociálních potřeb ..............................................................................9 000 tis. Kč
  fond investic .................................................................................................................22 200 tis. Kč
  fond odměn....................................................................................................................9 000 tis. Kč

3.4. Závazky 
 a/ závazky po lhůtě splatnosti pro nesolventnost nemáme
  investiční oblast – 331 tis. Kč pozastávky vyplývající ze smluv 
  provozní oblast – 180 tis. Kč pozastávky vyplývající ze smluv
 b/ závazky ze sociálního pojištění ve výši 8 197 tis. Kč, zdravotního pojištění ve výši 3 364 tis. Kč, 

daně z příjmu ze závislé činnosti a silniční daně ve výši 4 383 tis. Kč za prosinec 2007 byly uhraze-
ny v příslušných splatných termínech v lednu 2008

 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/ závazky starší jak 5 let nemáme.
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3.5. Rezervy 

rezervy účetní
zůstatek 
k 1. 1.

tvorba čerpání 
zůstatek 
k 31. 12.

Sociální a zdravotní poj. (roč. odměna) 83 101 83 101

Soudní spory 1 542 0 42 1 500

Pokuty 800 0 800 0

Oprava Rolavy Nejdek 2 000 0 2 000 0

VD Březová sanace římsy hráze 0 375 0 375

VD Stanovice sanace věž.objektu 0 2 932 0 2 932

VD Horka oprava degrad.betonů 0 1 177 0 1 177

Chata Yveta 0 462 0 462

Jez Hroznatov 0 86 0 86

VD Nechranice opr. tělesa sektorů 68 0 0 68

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

Černá voda řkm 1,552–10,040 2 791 0 2 791 0

Meziboří komora klapek 0 1 950 0 1 950

VD Nechranice sanace nap. a vyp. 0 300 0 300

VD Nechranice opr. bet. opevnění 0 706 0 706

VD Nechranice vnitřní nátěr segmentů 0 1 200 0 1 200

Odložená daň z příjmu 13 056 19 910 13 056 19 910

Celkem 23 340 29 199 21 772 30 767

3.6. Výnosy  provozní oblasti 

 Činnost
Tuzemsko Zahraničí Celkem

2007 2006 2007 2006 2007 2006

Výnosy provozní oblasti celkem 739 145 682 388 358 436 739 503 682 824

z toho: úplaty za odběr povrch. vody 433 855 433 941   433 855 433 941

 čerpání a doprava vody 26 381 30 703   26 381 30 703

 výroba elektrické energie 209 510 167 066   209 510 167 066

 tržby laboratoří * 8 293 17 756   8 293 17 756

 pronájmy 7 230 6 729 96 99 7 326 6 828

 provozní dotace 24 258 0   24 258 0

* rok 2007 bez provozní dotace na monitoring ve výši 14 755 tis. Kč

3.7. Náklady provozní oblasti 

Náklad 2007 2006

Náklady provozní oblasti celkem 660 437 625 432

z toho: spotřeba materiálu 22 066 18 615

 spotřeba energií 15 119 16 049

 opravy 137 021 124 543

 ostatní služby 30 199 30 143

 mzdové náklady 182 282 171 259

 sociální a zdravotní pojištění 63 876 59 949

 odpisy 174 231 173 474

 tvorba rezerv a oprav. položek 21 714 13 630

 zúčtování rezerv a oprav. položek –11 065 –21 353

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

 pojištění majetku a osob 2 496 2 826

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

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

Povodí Ohře, státní podnik vznikl k 1. 1. 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. Státní 
podnik Povodí Ohře je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, 
vložce 13052. Funkci zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství České republiky. 

Hlavním posláním státního podniku je správa povodí, tedy správa území o rozloze 9 518 km2, 2 861 km 
vodních toků, provoz a údržba 20 přehrad a desítek menších vodních děl, ochrana jakosti povrchových 
a podzemních vod v povodí, v povodí řeky Ohře, levostranných a pravostranných přítoků dolního Labe. 
Správní území se rozkládá v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. 

Výroční zpráva seznamuje s pořizováním dlouhodobého majetku, na který bylo v roce 2007 vynaloženo 
215,7 mil. Kč. Skládá se zejména ze stavebních investic, nákupu strojů a zařízení a nákladů na vodohos-
podářské plánování v oblasti vod. Opravy dlouhodobého hmotného majetku dosáhly v roce 2007 výše 
137 mil. Kč a jeho údržba 71,6 mil. Kč. 

V roce 2007 činily odběry 152,6 mil. m3 povrchové vody za 433,9 mil. Kč. Dalším zdrojem příjmů byla 
výroba elektrické energie. Za rok 2007 bylo vyrobeno 107,9 GWh. 

V úseku plánování v oblasti vod byly prováděny práce na Plánu oblastí povodí Ohře a Dolního Labe, 
který vycházel z Plánu hlavních povodí schváleného Vládou České republiky dne 23. května 2007. 

Rok 2007 zpráva z hydrologického pohledu hodnotí jako průměrný, ale s velmi neobvyklým rozdělením 
průtoků a srážek během roku. Z tohoto důvodu pramení i nadprůměrná, výše uvedená, roční výroba 
elektrické energie. 

V průběhu roku bylo zaznamenáno 39 ekologických havárií, z toho 19 ropných. 

Povodí Ohře, státní podnik se v roce 2007 zúčastnil Brněnských veletrhů ENVI ve společném stánku 
s Ministerstvem zemědělství České republiky, podniky Povodí Vltavy, Labe, Odry a Moravy, ZVHS 
a Lesy České republiky. V rámci veletrhu proběhly i praktické ukázky protipovodňových opatření.

Základní ekonomické údaje za rok 2007:

Výnosy ................................................................. 745 228 tis. Kč
Náklady ................................................................673 411 tis. Kč
Zisk .........................................................................71 817 tis. Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2007.......................... 4 372 408 tis. Kč

Summary 

The Catchment Area of the River Ohre, state enterprise, was established on 1st January 2001 on the 
grounds of the Law No. 305/2000 of the Coll., of Catchment Areas of Rivers. The state enterprise the 
Catchment Area of the River Ohre is incorporated in the Companies Register of the Regional Court in 
Usti nad Labem, File A, Paragraph 13052. The function of the founder is performed by the Ministry of 
Agriculture of the Czech Republic. 

The main task of the state enterprise is the administration of the catchment area, i.e. the administration 
of an area of 9518 km2, of 2861 km of water-courses, the operation and maintenance of 20 dams and of 
tens of quite small waterworks, protection of quality of surface and underground water in the catchment 
area, in the catchment area of the river Ohre, of sinistral and dextral tributary rivers of the lower course 
of the river Elbe. The administration area extends in the Karlovarsky, Ustecky and Liberecky Regions. 

The annual report gives you the information about the acquisition of long-term assets for which 215.7 
mill. CZK were expended in the year 2007. First of all, the assets consist of building investments, of the 
purchase of machines and equipment and of cost of water-management planning in the field of waters. 
Corrections of the long-term tangible assets reached the amount of 137 mill. CZK and their maintenance 
that of 71.6 mill. CZK in the year 2007. 

In the year 2007 the withdrawals amounted to 152.6 mill. m3 of surface water for 433.9 mill. CZK. Ano-
ther source of income is represented by the production of electrical energy. 107.9 GWh were produced 
in the year 2007. 

In the section of planning in the field of waters there was carried out work concerning the Plan of Regi-
ons of the Catchment Area of the River Ohre and of the Lower Course of Elbe issuing from the Plan of 
the Main Catchment Areas approved by the Government of the Czech Republic as on 23rd May 2007. 

The hydrological report evaluates the year 2007 as an average one, but with a very unusual classificati-
on of flow rates and precipitation within the year. This fact is also the base of the above-average yearly 
volume of production of electrical energy mentioned above. 
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In the course of the year there were recorded 39 ecological accidents there, from that 19 oil ones. 

In the year 2007, the Catchment Area of the River Ohre, state enterprise, took part in the Brno Fair ENVI, 
namely in a common stand with the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, with the enterprises 
the Catchment Area of the River Vltava, Elbe, Oder and Morava, ZVHS and the Lesy Ceske republiky 
(Forests of the Czech Republic). Also practical illustrations of preventive flood measures were presen-
ted in terms of the fair. 

The basic economic data concerning the year 2007: 

Earnings ............................................................ 745 228 th. CZK
Cost .....................................................................673 411 th. CZK 
Profit .....................................................................71 817 th. CZK
Equity capital as of 31st December 2007 .... 4 372 408 th. CZK

Resümee

Das staatliche Unternehmen Flussgebiet Eger (Povodí Ohře, státní podnik) entstand zum  1. 1. 2001 
auf der Grundlage des Gesetzes Nr. 305/2000 Slg., über die Flussgebiete. Das staatliche Unternehmen 
Povodí Ohře ist im Handelsregister beim Kreisgericht in Ústí nad Labem im Abschnitt A, Einlage 13052, 
eingetragen. Die Funktion des Gründers wird durch das Ministerium für Landwirtschaft der Tschechis-
chen Republik ausgeübt.  

Die hauptsächliche Mission des staatlichen Unternehmens ist die Verwaltung des Flussgebietes, somit 
die Verwaltung eines Gebietes mit einer Ausdehnung von 9 518 km2,  von 2 861 km Wasserläufen, ein-
schließlich des Betreibens und der Wartung von 20 Talsperren und zig kleineren Wasserwerken, ferner 
der Schutz der Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers im Flussgebiet der Eger und 
der links- bzw. rechtsseitigen Zuflüsse der unteren Elbe. Das Verwaltungsgebiet erstreckt sich in den 
Regionen von Karlovy Vary, Ústí nad Labem und Liberec.  

Der Jahresbericht informiert über die Anschaffung langfristigen Anlagevermögens, für welches im Jahre 
2007 215,7 Mio. CZK aufgewendet wurden. Dies betrifft insbesondere Bauinvestitionen, den Einkauf 
von Maschinen und Anlagen, sowie die Kosten für die wasserwirtschaftliche Planung hinsichtlich der 
Gewässer. Die Kosten für Instandsetzungen des langfristigen materiellen Anlagevermögens erreichten 
im Jahre 2007 eine Höhe von  137 Mio. CZK, die Wartungskosten beliefen sich auf 71,6 Mio. CZK. 

Im Jahre 2007 betrugen die Entnahmen 152,6 Mio. m3 Oberflächenwasser für 433,9 Mio. CZK. Eine 
weitere Einkommensquelle war die Stromerzeugung. Für das Jahr 2007 wurden 107,9 GWh erzeugt. 

Im Planungssektor bezüglich der Gewässer erfolgten Arbeiten am Plan der Flussgebiete der Eger und 
der unteren Elbe, der vom, seitens der Regierung der Tschechischen Republik am 23. Mai 2007 ve-
rabschiedeten Plan der Hauptgewässer ausging.  

Das Jahr 2007 bewertet der Bericht unter hydrologischem Aspekt als durchschnittlich, jedoch mit einer 
sehr ungewöhnlichen Verteilung der Durchflüsse und Niederschläge im Laufe des Jahres. Die ist auch 
der Grund der oben angeführten,  überdurchschnittlichen jährlichen Stromerzeugung.  

Im Verlaufe des Jahres wurden 39 Umwelthavarien verzeichnet, davon 19 im Zusammenhang mit Öl-
produkten.  

Das staatliche Unternehmen Povodí Ohře beteiligte sich im Jahre 2007 an der Brünner Messe ENVI 
an einem gemeinsamen Stand mit dem Landwirtschaftsministerium der Tschechischen Republik, mit 
den Unternehmen Flussgebiet Moldau, Elbe, Oder und Morava, der Land- und wasserwirtschaftliche 
Verwaltung (ZVHS) und dem staatlichen Forstwirtschaftsunternehmen der Tschechischen Republik 
(Lesy ČR, s.p.). Im Rahmen der Messe wurden auch praktische Beispiele des Hochwasserschutzes 
präsentiert. 

Grundlegende wirtschaftliche Angaben für das Jahr 2007:

Erträge ........................................................... 745 228 Tsd. CZK
Kosten............................................................. 673 411 Tsd. CZK
Gewinn ............................................................. 71 817 Tsd. CZK
Eigenkapital zum 31. 12. 2007 ................. 4 372 408 Tsd. CZK
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