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Úvodní slovo generálního ředitele

Ve srovnání s předchozím rokem 2007 byl uplynulý rok 2008 rokem podobným, a přece odlišným některými specifiky. I když 
množstvím srážek, výší a vyrovnaností průtoků i zásobami vody ve sněhu v zimním období 2007–2008 byl uplynulý rok obdobím 
mírným a příznivým, příroda připomenula, že nejen povodně a období sucha mohou přinést nepříznivé důsledky. Přesto, že je 
významná čerpací stanice Stranná pod vodním dílem Nechranice napájena ze dvou různých vedení vysokého napětí, vichřice Emma 
zničila na začátku března stožáry posledního úseku před stanicí, kde obě vedení probíhají společně. Důsledkem byl několikadenní 
výpadek dodávky čerpané vody z Ohře pro odběratele z řadu Přivaděče vody Nechranice, který se však, díky úsilí elektrotechnické 
firmy, našich kolegů i plnému pochopení a příkladné obětavé spolupráci odběratelů, podařilo zvládnout.

Prováděním standardních a běžných činností, ne však jednoduchých či nevýznamných, jsme v uplynulém roce zajistili dodávky 
povrchové vody různým odběratelům v celkovém objemu větším než 150 mil. m3, výrobu elektrické energie ve výši  94 056 MWh, 
práce vodohospodářských laboratoří, a to nejen v rámci provozního monitoringu pro Ministerstvo životního prostředí, činnosti 
vodohospodářského dispečinku s nepřetržitým provozem, odbornou podporu státní správě formou vyjádření i v rámci různých 
řízení, provozní činnosti na tocích, vodních dílech i objektech ve vlastní správě a řadu dalších úkolů a zadání.

Péči o svěřený majetek jsme zajistili z vlastních zdrojů podniku v celkové hodnotě převyšující 219 mil. Kč, a to běžnou údržbou 
prováděnou vlastními pracovníky a prostředky a opravami prováděnými externími zhotoviteli. V oblasti pořízení majetku formou 
investic byla z vlastních zdrojů státního podniku vynaložena celková částka ve výši téměř 222 mil. Kč. Kromě dokončení akcí 
v rámci programu ministerstva zemědělství 229 114, Odstraňování povodňových škod, probíhala také příprava zajištění akcí z pro-
gramu 129 120, Prevence před povodněmi. Nejvýznamnější z nich jsou v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře akce 
protipovodňové ochrany měst Terezína a Bohušovic nad Ohří. Příprava i vlastní realizace, následná péče a provoz obou uvedených 
akcí, stejně jako například příprava a realizace protipovodňové ochrany Sokolova, nejsou reálně zajistitelné pouze snahou, úsilím 
a aktivní činností státního podniku Povodí Ohře. Nezastupitelná a klíčová role zde náleží především obcím a městům, pro jejichž 
ochranu a na jejichž území budou opatření vybudována, a kteří je budou provozovat. Přes svou nepřetržitou aktivní snahu proto 
nemůže být státní podnik Povodí Ohře ručitelem a garantem včasných vydání rozhodnutí správních orgánů ani termínů přípravy 
a realizace protipovodňových opatření. Stejně jako dosud však bude ke kladnému výsledku v maximální míře přispívat v rozsahu 
svých možností.

Mimo výše zmíněných programů byla zabezpečována příprava akcí z dotačního titulu 15 mld. v gesci Ministerstva financí ČR na 
revitalizaci krajiny v minulosti narušené těžbou hnědého uhlí. V přípravě je též řada akcí zařazených v Plánu oblasti povodí Ohře 
a dolního Labe, u nichž je předpoklad financování z Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí 
ČR. V neposlední řadě probíhala v loňském roce též příprava akcí zařazených do Operačních programů přeshraniční spolupráce 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Novým prvkem, ke kterému nás motivoval také pozitivní výsledek hospodaření loňského roku, je vytvoření účelové rezervy na 
riziko mimořádných nákladů spojených s prováděním zabezpečovacích prací za povodní. I v této souvislosti je vhodné připome-
nout zdroje financování činnosti státního podniku Povodí Ohře, které nemají vazbu na rozpočet státu, vyjma podpory financování 
koncepčních aktivit v oblasti vodního hospodářství a mimořádných případů a situací, například povodní. Vedle zákonných plateb 
odběratelů za dodávky povrchové vody, které tvoří přibližně 70 % příjmů, tvoří tržby za dodávku el. energie z vodních elektráren při-
bližně 25 % příjmů podniku. Důležitost, nezastupitelnost a význam plateb odběratelů povrchové vody i provozu vlastních vodních 
elektráren k zajištění příjmů pro financování činnosti státního podniku Povodí Ohře je tedy nesporný. Při zachování stávajícího sys-
tému financování by bez některé z uvedených složek příjmu nemohl státní podnik Povodí Ohře ve stávajících objemech ani skladbě 
zabezpečit potřebné a požadované činnosti a služby prováděné ve veřejném zájmu pro státní správu, samosprávu i veřejnost, 
například činnost vodohospodářského dispečinku nebo zásadní podíl na zajištění procesu vodohospodářského plánování a vypraco-
vání Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe apod. Veškeré příjmy jsou využity výhradně pro činnost podniku, ani část z nich není 
použita mimo podnik.

Po několikaleté náročné činnosti bylo velmi významnou skutečností dokončení návrhu prvního Plánu oblasti povodí Ohře a dolního 
Labe a jeho předložení k připomínkování v polovině uplynulého roku. V souladu s legislativou a po schválení zastupitelstvy krajů 
v konci roku 2009 se stane plán oblasti povodí na dalších šest let zásadním dokumentem pro realizaci změn v povodí Ohře a dolní-
ho Labe vedoucích k řešení stávajících problémů a ke zlepšení stavu vod i souvisejícího prostředí a života v něm.

S cílem přiblížit veřejnosti naši činnost i vodní díla v naší správě jsme v září loňského roku uspořádali další Den otevřených dveří. 
Zájem veřejnosti o naši práci nepozbývá na intenzitě, těší nás a je pro nás pozitivní motivací.

Přes určité složitosti průběhu byl uplynulý rok 2008 dalším úspěšným rokem státního podniku Povodí Ohře. Za to patří dík všem 
zaměstnancům, ať již pracují kdekoliv. Protože nežijeme a nepůsobíme v izolovaném prostředí, nelze nevzpomenout všechny naše 
partnery, kteří s námi v průběhu roku spolupracovali, a tak přispěli k dosažení pozitivních výsledků našeho snažení. I jim patří naše 
poděkování.

Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
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Základní informace o státním podniku k 31. 12. 2008

Státní podnik Povodí Ohře vznikl k 1. 1. 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb. o povodích.
Je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Jménem zakladatele je oprávněn jednat Ing. Jan Ludvík, vedoucí odboru zakladatelské činnosti.

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 a správní ředitel
3. zástupce – Ing. Michal Kraus, investiční ředitel

Úsek
ekonomického

a správního ředitele

Úsek
technicko-provozního

ředitele

Úsek
investičního ředitele

Odbor
financování a obchodu

Odbor
lidských zdrojů

Odbor
účetnictví a statistiky

Odbor právní
a evidence pozemků

Odbor informatiky

Odbor vnitřní správy

Odbor
technicko-provozní 

činnosti

Odbor 
vodohospodářského 

rozvoje

Odbor 
vodohospodářského 

dispečinku

Odbor 
vodohospodářských 

laboratoří

Odbor 
vodohospodářského 

plánování

Odbor
investičního rozvoje

a zakázek

Odbor
inženýringu

Technická skupina

Ekonomický úsek
závodu

Provozy

Úseky

ZÁVODY
Karlovy Vary
Chomutov

Terezín

Generální ředitel

Organizační schema v roce 2008

Dozorčí rada

Předseda
Ing. Petr Kušnierz

Místopředseda
Ing. Lubomír Petružela, CSc.

Členové

Petr Skokan Ing. Radomil Gold Ing. Helena Vohralíková Ing. Vlastimil Hasík

JUDr. Josef Pavel Ing. Petr Dobrovský Ing. Zdeněk Círus
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Územní členění s působností závodů

Délka vodních toků 2 862,8 km

Délka umělých kanálů a přivaděčů 172 km

Počet čerpacích a přečerpacích stanic 7

Počet jezů celkem 42

Počet velkých vodních nádrží 20

Počet ostatních vodních nádrží 14

Celkový objem nádrží 525 470 tis. m3

Počet malých vodních elektráren 21

Instalovaný výkon malých vodních elektráren 16 949 kW

Plocha stanovených záplavových území při Q100 238,8 km2

Základní údaje o povodí za rok 2008

Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě 9 549 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek představuje 
hodnotu 9 179 mil. Kč.

Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč

Pozemky 234

Budovy 428

Nádrže 2 646

Úpravy toků 3 563

Ostatní stavby 1 063

Technologie na VD a MVE 512

Dopravní a mechanizační prostředky 167

Nedokončený majetek 225

Ostatní dlouhodobý majetek 341

Celkem dlouhodobý majetek 9 179

Majetek ve správě podniku
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Struktura placených odběrů povrchové vody v letech 2004–2008 (tis. m3) dle skupin odběratelů

2004 2005 2006 2007 2008

Odběr vody celkem 162 934 155 315 161 071 152 636 150 115

V tom

vodárny 57 033 53 644 55 385 52 410 51 514

energetika a teplárny 63 631 60 275 62 740 59 903 56 149

ostatní průmysl a služby 42 187 41 317 42 902 40 288 42 416

zemědělství 83 79 44 35 36

Hodnoty odběrů v tabulce a grafu potvrzují dlouhodobý trend poklesů. Tento trend započal po roce 1988, kdy bylo dosaženo 
historicky nejvyššího odběru povrchové vody, a to téměř 327 mil m3.

Odběry a dodávky povrchové vody představují rozhodující část zdrojů pro financování podniku. V roce 2008 dosáhly tržby za 
povrchovou vodu při ceně 3.01 Kč/m3 celkové výše 450 mil. Kč.

Za odebranou podzemní vodu platí odběratelé poplatek, který směřuje z poloviny do rozpočtu příslušného kraje a z poloviny je 
příjmem Státního fondu životního prostředí.

Odběry vody

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3 a odběrů podzemní vody v tis. m3

Odběr vody Skutečnost
2004

Skutečnost
2005

Skutečnost
2006

Skutečnost
2007

Skutečnost
2008

povrchové 162 934 155 315 161 071 152 636 150 115

podzemní 67 635 63 527 58 182 60 680 58 075

Z výše uvedeného celkového 
odebraného množství povr-
chových vod 150 115 tis. m3 
za rok 2008 bylo množství 
10 228 tis. m3 odebráno 
Podkrušnohorským přivadě-
čem a množství 7 786 tis. m3 
Průmyslovým vodovodem 
Nechranice.

vodárny
ostatní průmysl
energetika a teplárny
zemědělství

Odběry vody

Struktura placených odběrů povrchové vody v roce 2008 dle skupin odběratelů

povrchové
podzemní
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Množství vyrobené elektrické energie v malých vodních elektrárnách (dále jen MVE), z nichž většina je nedílnou součástí námi 
spravovaných vodních děl, je závislé především na hydrologické situaci. Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů je v našem 
státním podniku na předním místě a představuje náš druhý největší zdroj příjmů.

Výroba elektrické energie

Rok 2004 2005 2006 2007 2008

Počet (MVE) 20 20 20 20 21

Výroba (MWh) 87 134 96 597 96 188 107 876 94 056

Roční výroba elektrické energie

Měsíční výroba elektrické energie

V rámci investiční činnosti pořizujeme nový dlouhodobý majetek a zlepšujeme technické parametry majetku stávajícího (převážně 
vodních staveb).

Opravami, prováděnými v naprosté většině dodavatelsky, odstraňujeme částečné fyzické opotřebení nebo poškození majetku ve 
správě a vracíme jej do předchozího a provozuschopného stavu.

Údržbou, prováděnou ve většině případů vlastními pracovníky, zpomalujeme fyzické opotřebení majetku ve správě  a tím před-
cházíme nebo oddalujeme potřebu provádění finančně nákladnějších oprav. Do prací běžné údržby patří sekání travních porostů, 
likvidace invazních druhů rostlin (zejména bolševníku velkolepého, křídlatky japonské, sachalinské a netýkavky žláznaté) a péče 
o břehové porosty.

Péče o dlouhodobý hmotný majetek
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investice
opravy
údržba
celkem s. p. 

Přehled nákladů péče o dlouhodobý hmotný majetek v mil. Kč

Investice

Skladba čerpání vlastních zdrojů na pořízení 
dlouhodbého majetku v tis.Kč PLÁN SKUTEČNOST

Stavební a technologické akce 162 889 171 092

Stroje a zařízení nezahrnuté do staveb 27 000 27 136

Projektové práce 8 000 12 106 

Pořízení pozemků 0 424

Ost. náklady na dlouhodobý hmotný majetek 2 500 6 364

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 699 4 484

CELKEM 203 088 221 606

Skladba čerpání dotačních zdrojů na pořízení dlouhodobého majetku v tis.Kč PLÁN SKUTEČNOST

Dotace na stavby 83 259 85 170

Dotace na podporu procesů plánování v oblasti vod a vymezování záplavových území 10 540 15 722

CELKEM 93 799 100 892

Největší podíl čerpání vlastních zdrojů při správě vodních toků, vodních děl (dále jen VD) a ostatního majetku v péči státního podni-
ku byl použit pro finanční zabezpečení těchto stavebních a tehnologických akcí.

Závod Karlovy Vary

VD Jesenice – abraze břehů, část B (Dřenice) 

VD Jesenice – abraze břehů, Ronak

Malá vodní elektrárna Horka – výstavba nové MVE

K. Vary, Horova 12 – zateplení provozní budovy

Závod Chomutov

Modlanský potok, ř. km (5,400–5,844) Sobědruhy – rekonstrukce toku

Štěrková přehrážka Bílý potok – nad úpravnou vody Šumná

Čerpací stanice Stranná – rekonstrukce rozvodny 6 kV

Klášterský potok, ř. km (2,138–2,576) Duchcov – rekonstrukce koryta

Osecký potok, ř. km (2,358–2,684) Osek – rekonstrukce

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Závod Terezín

Rekonstrukce Jílovského potoka, Jílové – Modrá I. stavba

Rekonstrukce Valkeřického potoka ve Františkově nad č. p. 288

Rekonstrukce Mandavy v Dolních Křečanech u Ventosu

Rekonstrukce štěrkové přehrážky na Chrochvickém potoce v ř. km 1,202

Rekonstrukce Křinice v Krásném Buku u č. p. 34

•

•

•

•

•

Opravy

Skladba čerpání všech zdrojů na financování dodavatelských oprav v tis. Kč PLÁN SKUTEČNOST

Vlastní zdroje 131 057 140 042

Dotační zdroje 10 044 11 780

CELKEM 141 101 151 822

Přehled nákladů investic v mil. Kč

Největší podíl čerpání vlastních zdrojů vynaložených na opravy koryt vodních toků, vodních děl a ostatního majetku v péči státního 
podniku byl použit pro finanční zabezpečení těchto stavebních a technologických akcí.

Závod Karlovy Vary

Rolava Nejdek ř. km (17,747–18,064) – oprava, 5. etapa 

Vodní dílo Horka – oprava přemostění

Malá vodní elektrárna Jesenice – rekonstrukce rozvaděče

Závod Chomutov

Krupský potok, ř. km (0,7308–0,9396) Krupka – oprava

Bílina, ř. km (69,895–70,167) Jirkov – oprava opevnění

Vodní dílo Janov, odtokové koryto – oprava dlažeb a betonového opevnění

Bílina, ř. km (34,4–35,26) Bílina ČOV – oprava opevnění

Bílina, ř. km (4,721–4,930) Trmice – těžení náplavu

Závod Terezín

Oprava Libockého potoka ř. km (9,150–11,980) Libědice-Čejkovice

Povodňový dvůr Terezín, oprava střech provozních budov

Oprava Šenovského potoka ř. km (1,440–1,560) v Kam. Šenově, Smetanova ul. č. p. 336

Oprava Merboltického potoka ř. km (5,360–5,460) v Merbolticích u č. p. 151

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

dotace
vlastní prostředky
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dotace
vlastní prostředky

Dotace

A) Přehled čerpání dotací v roce 2008 v dělení podle správců programů:

Ministerstvo zemědělství

Program 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, roky 2006–2009”

Ze státního rozpočtu čerpáno:

investice 33,470 mil. Kč

opravy 11,780 mil. Kč

Přehled nákladů oprav v mil. Kč

Program 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II. na období let 2007–2012”

Ze státního rozpočtu čerpáno:

investice 51,222 mil. Kč

Podprogram 129 123 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“

Ze státního rozpočtu čerpáno: 25,742 mil. Kč

Podprogram 129 124 „Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl“

Ze státního rozpočtu čerpáno: 20,000 mil. Kč

Podprogram 129 125 „Podpora vymezení záplavových území a studií odtokových poměrů“

Ze státního rozpočtu čerpáno: 5,480 mil. Kč

Ministerstvo životního prostředí

Program 129 150 „Podpora procesu plánování v oblasti vod”

Investice 10,242 mil. Kč

Program SFŽP – „OP Životní prostředí – ostatní akce“
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury

Ze státního rozpočtu čerpáno: 5,378 mil. Kč

Jednalo se o podporu pořízení laboratorní techniky pro VHL Teplice.
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Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 
Česko německá ekologická vodní turistika 

Čerpáno z příspěvku (dotace) Krajského úřadu Karlovarského kraje 0,580 mil. Kč

Projekt zahrnuje rekonstrukci jezového tělesa Tuhnice na řece Ohři u Karlových Varů vč. výstavby nové konstrukce kartáčového 
rybího přechodu v kombinaci s vodáckou propustí. Součástí je rovněž vypracování technicko-marketingové studie Ohře pro území 
od pramene toku na bavorské straně až po Karlovy Vary na straně české. V roce 2008 proběhla jednání za účelem získání pod-
pory německého partnera, která byla v závěru roku ukončena podpisem partnerské dohody se sdružením obcí Brücken-Alianz 
Bayern-Böhmen e. V. Lead partnerem se stal po vzájemné dohodě státní podnik Povodí Ohře. Žádost o finanční příspěvek ve výši 
833 tis. Euro byla podána 9. 12. 2008. Od této doby probíhá schvalovací a posuzovací proces dle podmínek operačního programu.

B) Přehled zajišťovaných dotačních akcí v dělení podle správců programů:

Ministerstvo zemědělství

Program 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II. na období let 2007–2012”

Kromě vlastních akcí státního podniku je zajišťována i příprava akcí navrhovatelů protipovodňových opatření Města Terezín, s před-
pokládanými celkovými náklady 232 mil. Kč, pro kterého jsme v roce 2008 zajistili projektovou dokumentaci k územnímu řízení, 
Města Bohušovice nad Ohří, s předpokládanými celkovými náklady 83 mil. Kč, pro kterého t. č. zajišťujeme projektovou dokumenta-
ci ke stavebnímu povolení a Města Sokolov s předpokládanými celkovými náklady 155 mil. Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 
Problematika živin a sinic v nádrži Skalka 

Obsahem projektu je zjištění zátěže nádrže Skalka u Chebu živinami z bavorské spádové oblasti řeky Ohře a návrhy k redukci přísu-
nu těchto živin. Na české straně bude vypracována studie proveditelnosti, inventarizace zdrojů živin v české části povodí a ověření 
účinnosti dostupných metod k potlačení masového rozvoje sinic v nádrži. V roce 2008 proběhla jednání za účelem získání podpory 
německého partnera, která vyvrcholila v závěru roku podpisem partnerské dohody s úřadem WWA v Hofu. Byla podána žádost 
o finanční příspěvek ve výši 206 tis. Euro. Lead partnerem se stal státní podnik Povodí Ohře. Dále probíhalo schvalovací a posuzo-
vací řízení, v rámci kterého byla žádost schválena. Během roku se uskutečnily dvě tiskové konference a probíhala jednání k zajištění 
smluv na spolufinancování projektu s KÚ Karlovarského kraje, městem Cheb a MMR.

Ministerstvo životního prostředí

Operační program životního prostředí

V rámci přípravy Plánu oblasti povodí bylo do tohoto plánu, v kategorii revitalizací, zahrnuto celkem 40 dílčích opatření na tocích 
nebo objektech ve správě Povodí Ohře. Jedná se zejména o opatření pro odstranění migračních překážek na tocích, odstranění 
nevhodných druhů opevnění a využití lehkých, přírodě blízkých, typů opevnění. Celkový souhrn opatření představuje předpokládaný 
finanční objem cca 411 mil. Kč. Dle charakteru jednotlivých stavebních zásahů předpokládáme financování z již otevřeného Operač-
ního programu životního prostředí MŽP. V roce 2008 jsme uplatnili v otevřených výzvách MŽP tři žádosti a to :

Revitalizace Dlouhé Stoky II. etapa

Zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů – jez Doksany 

Odstranění antropogenního znečištění říčních sedimentů v rámci sanace Bouřlivého potoka a Bíliny – Průzkum a analýza rizika

Zatím byla z tohoto souhrnu akceptována pouze žádost na sanaci Bouřlivého potoka a Bíliny.

•

•

•

Ministerstvo financí

Program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

Program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském 
kraji Ministerstva financí ČR je zaměřen na podporu vodohospodářských opatření v Mostecko-Komořanské oblasti a Sokolovské 
pánvi. Technická vodohospodářská opatření musí splňovat požadavky revitalizace říčních systémů v krajině a musí být v souladu se 
Souhrnným plánem sanace a rekultivace.V procesu přípravy je státním podnikem Povodí Ohře zajišťováno celkem 5 stavebních akcí 
v souhrnné výši předpokládaných celkových nákladů 794 mil. Kč. V roce 2008 jsme zahájili předprojektovou přípravu a uzavřeli 
smlouvy o dílo na příslušný stupeň dokumentace k těmto akcím: Přeložka PKP IV, Bílina od Chánova po jez Jiřetín, Lobezský potok, 
Bílina po Ervěnický koridor a Vesnický potok.
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Proces plánování v oblasti vod byl Evropským společenstvím iniciován se základním cílem zabránit jakémukoli zhoršení stavu vod-
ních útvarů a chránit a zlepšit stav vodních ekosystémů při současné podpoře udržitelného užívání vod a zmírnění následků záplav 
a suchých období.

Základním dokumentem, který upravuje proces plánování, je Rámcová směrnice vodní politiky Evropské unie 2000/60/ES, jejíž 
zásady byly zavedeny do právního řádu České republiky.

Ve spolupráci s krajskými úřady je zpracováván Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe na období 2010–2015. V roce 2008 byl 
dokončen první návrh Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe, jehož nedílnou součástí je stručný souhrn Plánu oblasti povodí 
Ohře a dolního Labe.

Návrh Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe byl zveřejněn k připomínkování veřejnosti od 1. 7. do 31. 12. 2008 v elektronické 
podobě na portálu veřejné správy na adrese: http://www.portal.gov.cz dále pak na stránkách našeho podniku na adrese: 
http://www.poh.cz/VHP/pop/index.htm a na internetových stránkách příslušných krajských úřadů. V tištěné podobě je návrh 
Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe k dispozici na jednotlivých krajských úřadech a u Státního podniku Povodí Ohře. Došlé 
připomínky oddělení vodohospodářského plánování eviduje a pracuje na jejich vyhodnocení a zapracování.

V rámci zapojení veřejnosti do procesu plánování v oblasti povodí Ohře a dolního Labe byl vypracován poster týkající se návrhu 
Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Pro informování veřejnosti o možnosti připomínkování návrhu Plánu oblasti povodí Ohře 
a dolního Labe byl také vyhotoven inzerát, který byl zveřejněn v regionálním tisku.

Proběhla řada jednání se zástupci krajských úřadů, jednání Komise a pracovní skupiny pro plánování v oblasti vod a jednání 
s významnými uživateli vod v oblasti povodí Ohře a dolního Labe.

Ministerstvu životního prostředí bylo předloženo oznámení SEA (posouzení vlivu na životní prostředí), které je na stránkách MŽP 
zveřejněno. Koncepce byla vyhodnocena a podléhá dalšímu posuzování, viz http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php.

Příprava návrhu Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe byla prezentována na 14. mezinárodním veletrhu ENVI Brno ve dnech 
20. 5.–22. 5. 2008.

Probíhá zpracování Informační podpory plánování v oblasti povodí, pomocí které bude (mimo jiné) názorně prezentován současný 
stav vodních útvarů, opatření na nich navržená a jejich efekt na zlepšení stavu vodních útvarů.

S procesem plánování také úzce souvisí Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Oblasti povodí Ohře a dolního Labe – východní 
část, pro jejíž zpracování bylo v loňském roce vybráno sdružení Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M, v. v. i. a Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, a. s. Cílem studie je posouzení kapacity stávajících zdrojů vody vzhledem k zajištění požadavků, zejména záso-
bování vodou, tj. posouzení stávajících zdrojů vody v dlouhodobém výhledu (50 let) v podmínkách různých scénářů klimatických 
změn.

V roce 2008 bylo na tvorbu Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe vynaloženo 5 140 000 Kč bez DPH, z toho 325 000 Kč 
z vlastních zdrojů, 4 500 000 Kč z dotací z programu 129 150 „Podpora procesu plánování v oblasti vod“ a 315 000 Kč z dotací 
z rozpočtu Libereckého kraje.

Na zpracování informační podpory bylo v roce 2008 vynaloženo 1 937 000 Kč bez DPH, z toho 485 000 Kč z vlastních zdrojů 
a 1 452 000 Kč z dotací z programu 129 150 „Podpora procesu plánování v oblasti vod“.

Na zpracování Výhledové studie potřeb a zdrojů vody v Oblasti povodí Ohře a dolního Labe – Východní část bylo v roce 2008 vyna-
loženo 3 975 000 Kč bez DPH, celá částka byla hrazena dotací z programu 129 150 „Podpora procesu plánování v oblasti vod“.

Plánování v oblasti vod
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Státní podnik Povodí Ohře, jako správce povodí a správce významných vodních toků, dbá na ochranu a kontrolu jakosti povrcho-
vých a podzemních vod a hájí zájmy dané platným Plánem hlavních povodí a vodním zákonem.

Vyjadřovací činnost
Naše vyjadřovací činnost a stanoviska slouží k vodoprávním řízením. Mezi významná jednání, kterých jsme se v roce 2008 zúčastni-
li, lze zařadit např. vypouštění odpadních vod z Unipetrolu RPA, s. r. o. nebo rozšiřování průmyslové zóny Triangle. 

Zpracováváme a poskytujeme údaje o čistotě povrchových vod jak pro potřeby našeho podniku, tak pro veřejnou správu, samosprá-
vu, ale i pro jiné subjekty jako jsou například konzultační a projekční kanceláře. Jako příklad lze uvést poskytování jakostních údajů 
na Vodohospodářský informační portál Voda www.voda.gov.cz. 

Další důležitou aktivitou je koordinace kontrolní činnosti v ochranných pásmech vodárenských nádrží v naší správě a dále na zákla-
dě smlouvy se Zemskou správou přehrad i v povodí saských vodárenských nádrží na území ČR.

Přispíváme ke zlepšení jakosti vod nejen určováním podmínek pro vypouštění odpadních vod, ale i vlastní investiční a projekční 
činností. V roce 2008 se Povodí Ohře, s. p. projekčně  podílelo na přípravě mezinárodního projektu zaměřeného na zlepšení jakosti 
surové vody ve vodárenské nádrži Fláje. Tento projekt se bohužel zatím nepodařilo zrealizovat. Dále je náš podnik zapojen společně 
s KÚ Karlovarského kraje a MěÚ Cheb do česko-bavorského projektu „Problematika živin a sinic ve vodní nádrži Skalka“. Masový 
rozvoj sinic na této nádrži významně snižuje možnost jejího rekreačního využití. Realizace tohoto projektu proběhne v roce 2009, 
předpokládané náklady jsou jen na české straně téměř 4,5 milionu korun.

Havarijní služba
Havarijní službu státního podniku zastřešuje havarijní technik podniku ve spolupráci s havarijními techniky závodů. Spolupracují 
na řešení ekologických havárií a dalších závažných havárií, například v povodí vodárenských nádrží. 

Vývoj počtu havárií na území v působnosti státního podniku v letech 2004–2008 a přehled havárií dle charakteru znečištění za rok 
2008 jsou zobrazeny v grafech.

Ochrana a kontrola jakosti vod

Přehled havárií dle charakteru znečištění na území v působnosti Povodí Ohře, státní podnik za rok 2008

Vývoj počtu havárií na území v působnosti Povodí Ohře, státní podnik v letech 2004–2008 

Ropné látky
Chemické látky
Splašky
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Monitoring
Vlastní kontrolu povrchových vod zajišťují vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Ohře v Teplicích. Vodohospodářské 
laboratoře převážnou částí laboratorní kapacity zabezpečovaly  monitoring vodních útvarů povrchových a stojatých vod, vyplý-
vající z „Programu provozního monitoringu povrchových vod oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ v souladu s požadavky směr-
nice 2000/60/ES. Byly optimalizovány rozsahy monitoringu, sledovány relevantní látky a parametry jakosti vody, s cílem rozšířit 
poznání o zdrojích prioritních látek. Program provozního monitoringu oblasti povodí Ohře a dolního Labe byl sestaven pro období 
2007–2012. Byl vypracován státním podnikem Povodí Ohře ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M., v. v. i., 
Povodím Labe, státní podnik, Zemědělskou vodohospodářskou správou a Agenturou ochrany přírody a krajiny. Je sestaven tak, aby 
poskytl souvislý a úplný přehled o jakosti povrchových vod a aby se dosáhlo objektivního hodnocení chemického a ekologického 
stavu, popřípadě ekologického potenciálu všech vodních útvarů povrchových vod v oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Každoročně 
se aktualizuje v návaznosti na vývoj legislativních, metodických a jiných požadavků.

V roce 2008 se prováděl pravidelný monitoring s četností 6 až 12 odběrů za rok na 188 profilech Povodí Ohře, s. p., 59 profilech 
ZVHS a 19 profilech Povodí Labe, s.p. na vodách tekoucích a na 23 profilech (většinou směsný vzorek a zonační vzorky v hloubko-
vých horizontech) Povodí Ohře, s. p. a 7 profilech ZVHS na vodách stojatých.

V roce 2008 bylo ve vodohospodářských laboratořích  zpracováno více než 8600 vzorků. Procentuální podíl jednotlivých  dílčích 
činností vodohospodářských laboratoří je uveden v grafu.

Základním posláním vodohospodářského dispečinku je operativní řízení hospodaření s vodou na vodních dílech, zařízeních a jejich 
soustavách za běžných i mimořádných situací, včetně sledování, zaznamenávání a vyhodnocování hydrologických, meteorologic-
kých a provozních údajů na  celém území  povodí Ohře a dolního Labe. Působí také jako informační a koordinační centrum při 
řešení ekologických havárií, mimořádných hydrologických a provozních situací. 

Vodohospodářský dispečink prováděl v roce 2008 požadované činnosti bez významných problémů. Hospodaření s vodou 
v nádržích bylo zajišťováno v souladu s manipulačními řády, mimořádné manipulace byly výjimečně prováděny tam, kde probíhaly 
práce v nádržních prostorech. Dodávky surové vody byly plynule plněny podle aktuálních požadavků jednotlivých odběratelů, ve 
spolupráci s vodohospodářskými laboratořemi a Severočeskými vodovody a kanalizacemi se dařilo zajistit i její odpovídající kvalitu. 
Povodňové situace se v průběhu roku 2008 na území našeho státního podniku nevyskytovaly. Díky teplému zimnímu období 
a minimálním zásobám vody ve sněhu nebyly zaznamenány ani v jarním období. Ve druhé polovině roku se vyskytovaly výrazně 
nízké průtoky, kromě západní poloviny povodí. Situace na neovlivněných tocích byla na některých z nich tak vážná, že příslušné 
vodoprávní orgány byly nuceny na nich vyhlásit omezení nebo zákaz odběrů. Toky pod nádržemi byly dotovány vypouštěním přede-
psaných minimálních průtoků a situace na nich byla bez vážnějších problémů.

K racionálnímu každodennímu řízení hospodaření s vodou pomáhá pracovníkům dispečinku, ale i pracovníkům provozů a mana-
gementu, automatizovaná měřící síť. Také v roce 2008 byl její provoz bezproblémový a data významně přispěla ke splnění všech 
požadavků kladených na vodohospodářský dispečink. Síť je průběžně doplňována na základě aktuálních provozních potřeb 
a potřeb vývoje předpovědního systému průtoků (modelem HYDROG).

V roce 2008 pokračoval vodohospodářský dispečink v plánovaném rozvoji svých činností. V oblasti řízení běžného provozu vodo-
hospodářských děl, zařízení a jejich soustav, to bylo průběžné zdokonalování grafického prezentačního systému. Velký objem prací 
byl odveden v oblasti aplikace modelu HYDROG v podmínkách našeho povodí. Byla dokončena aplikace pro povodí VD Nechranice. 
Přestože se do současné doby na území našeho povodí nevyskytovaly extrémní povodňové situace, při jejichž  řešení by bylo možné 
předpovědní model HYDROG využít, byl tento model úspěšně aplikován při realizaci tzv. „Dispečerských her“, které byly na podnět 
PIK Postupim a ve spolupráci s VÚV Praha a ČHMÚ Praha, realizovány v listopadu. Cílem těchto her bylo prověření a zdokonalení 
spolupráce dispečinků s povodňovými orgány státní správy a samosprávy a orgány krizového řízení.

Vodohospodářský dispečink

Struktura výkonů vodohospodářských laboratoří v roce 2008

Provozní monitoring
Ostatní monitoring POH
Monitoring pro státní správu
Kontrola znečištění pro SFŽP
Monitoring pro ZVHS
Ostatní externí služby
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pořadí typ lokalita
8 klima Dlouhá Lomnice
9 klima + LG Vilémov
10 klima + LG Kryry
11 klima Hora sv. Šebestiána
12 klima Žichov
13 klima Lukov

Průměrné měsíční přítoky s vyznačenými extrémy za rok 2008 (VD Nechranice)

Přehled stávajícího měření POH a ČHMÚ včetně návrhu nových lokalit

pořadí typ lokalita
1 klima Hazlov
2 klima Dolní Žandov
3 klima Rovná
4 klima Prachomety
5 klima Tatrovice
6 klima Abertamy
7 klima Stráž nad Ohří

V hospodaření podniku byl rok 2008 dalším úspěšným rokem.

Základ tvořilo překročení plánovaných tržeb, díky kterému mohl podnik vynaložit více prostředků na péči o svěřený vodohospodář-
ský majetek, a také mohl vytvořit rezervu na krytí rizik z budoucích možných povodní.

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

Účetní závěrku a vykázaný výsledek hospodaření za rok 2008 ověřila nezávislá auditorská firma, která potvrdila, že podávají věrný 
a poctivý obraz hospodaření státního podniku Povodí Ohře.

Ekonomika podniku

měsíční průměry
rozpětí extrémů
dlouhodobé měsíční průměry

3. návrh – konečná verze
srážkoměry POH
automat_srazk_CHMU
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26,02%

9,12%

4,83%
23,65%

4,25%

8,97%

20,20%
2,96%

Struktura výnosů za rok 2008

tržby za povrchovou vodu
ostatní tržby
finanční výnosy
tržby za elektřinu
ostatní výnosy

spotřeba materiálu
opravy

sociální a zdravotní pojištění
spotřeba energie

odpisy
služby

mzdové náklady
ostatní náklady

Struktura nákladů za rok 2008

Počet zaměstnanců
V podniku bylo k 31. 12. 2008 zaměstnáno celkem 614 osob – 201 žen a 413 mužů. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
v roce 2008 činil 606 osob – 282 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. 

Personální, mzdová a sociální oblast

celkem
THP
dělníci

Počet zaměstnanců v období 1989–2008
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9,9%

23,5%

30,5%

31,4%

4,7%

Mzdový vývoj
Vedení podniku usiluje o realizaci takového mzdového vývoje, který je v relaci se zvyšujícími se nároky na kvalifikovanost, odpověd-
nost, samostatnost a intenzitu práce a zároveň je v relaci 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 průměr-
ný měsíční výdělek o 7,3 %. Podniku se podařilo, stejně jako v minulém roce, dosáhnout takového průměrného výdělku, který pokryl 
inflační tlaky a znamenal růst reálné mzdy.

Věková struktura zaměstnanců

do 30 let
31 až 40 let
41 až 50 let
51 až 60 let
61 a více let

Kvalifikační struktura zaměstnanců

základní
vyučení a střední

úplné střední
vyšší odborné

VŠ

38,8%

2,6%

18,6%
6,8%

33,2%

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 zaměstnanců a personálních rezerv. Na vzdělávání zaměstnanců podnik vynaložil 1 207 tis. Kč, 
což činí 0,62 % z objemu vyplacených mzdových prostředků. V současné době si studiem na vysoké škole doplňuje a zvyšuje kvalifi-
kaci 14 zaměstnanců, zaměstnavatel poskytuje studijní volno s náhradou mzdy dvěma 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 sociálního programu v roce 2008 činily 11 063 tis. Kč.

Bezpečnost práce
Systém řízení BOZP v podniku  je realizován v souladu s novými moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. V roce 2008 
byly evidovány 4 pracovní úrazy 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 1 619 tis. Kč 
a na závodní lékařskou preventivní péči 229 tis. Kč.
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Označení AKTIVA Číslo 
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. 
období

a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

AKTIVA CELKEM 001 9548898 -4914912 4633986 4563695

B. Dlouhodobý majetek 002 9178613 -4901521 4277092 4238516

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 63547 -33309 30238 30134

1. Software 004 24693 -22368 2325 2649

2. Ocenitelná práva 005 473 -473 0 48

3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 006 15770 -10468 5302 7668

4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 007 22611 22611 19769

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 008 9103666 -4856812 4246854 4208382

B. II. 1. Pozemky 009 233859 233859 232584

2. Stavby 010 7699801 -4141175 3558626 3505879

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 011 901013 -651582 249431 239684

4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 012 1749 -857 892 971

5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 013 202728 -7284 195444 216361

6. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 014 64516 -55914 8602 12903

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 015 11400 -11400 0 0

1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 016 11400 -11400 0 0

C. Oběžná aktiva 017 366498 -10900 355598 324025

C. I. Zásoby 018 8148 0 8148 5869

C. I. 1. Materiál 019 3453 3453 3158

2. Nedokončená výroba a polotovary 020 0 480

3. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 021 4695 4695 2231

C. II. Dlouhodobé pohledávky 022 403 0 403 311

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 023 130 130

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 024 273 273 311

C. III. Krátkodobé pohledávky 025 95813 -10900 84913 92067

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 026 73898 -10876 63022 60791

2. Stát – daňové pohledávky 027 8783 8783 12604

3. Krátkodobé poskytnuté zálohy 028 1610 1610 3084

4. Dohadné účty aktivní 029 11 11 11401

5. Jiné pohledávky 030 11511 -24 11487 4187

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 031 262134 0 262134 225778

C. IV. 1. Peníze 032 222 222 258

2. Účty v bankách 033 261912 261912 225520

D. I. Časové rozlišení 034 3787 -2491 1296 1154

D. I. 1. Náklady příštích období 035 1188 1188 1043

2. Příjmy příštích období 036 2599 -2491 108 111

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč)
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Označení PASIVA Číslo 
řádku

Stav v běžném 
účet. období

Stav v minulém 
účet. období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 037 4633986 4563695

A. Vlastní kapitál 038 4392266 4372408

A. I. Základní kapitál 039 4068283 4068283

A. I. 1. Základní kapitál 040 4068283 4068283

A. II. Kapitálové fondy 041 81007 79962

1. Ostatní kapitálové fondy 042 81007 79962

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 043 220575 152346

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 044 85016 63399

2. Statutární a ostatní fondy 045 135559 88947

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  
(+/-) ř. 33 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

046 22401 71817

B. Cizí zdroje 047 240815 190713

B. I. Rezervy 048 55415 30767

1. Rezerva na daň z příjmů 049 14680 19910

2. Ostatní rezervy 050 40735 10857

B. II. Dlouhodobé závazky 051 74307 58112

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 052 542 542

2. Dlouhodobé přijaté zálohy 053 411 455

3. Odložný daňový závazek 054 73354 57115

B. III. Krátkodobé závazky 055 111093 101834

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 056 64688 61512

2. Závazky k zaměstnancům 057 19921 17190

3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 058 11888 11561

4. Stát - daňové závazky a dotace 059 9242 4383

5. Krátkodobé přijaté zálohy 060 2195 3167

6. Dohadné účty pasivní 061 2435 3190

7. Jiné závazky 062 724 831

C. I. Časové rozlišení 063 905 574

C. I. 1. Výdaje příštích období 064 381 182

2. Výnosy příštích období 065 524 392

 Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r. o. Odpovědný auditor: Ing. Václav V l č e k
  Louny, Na Valích 510  Louny, Purkyňova 1260
  osvědčení KAČR č. 333  osvědčení KAČR č. 505
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Označení

a

TEXT Číslo Skutečnost v účetním období

řádku běžném minulém

b c 1 2

II. Výkony 01 746473 703688

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 02 737513 695968

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 03 1983 -286

3. Aktivace 04 6977 8006

B. Výkonová spotřeba 05 242332 214117

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 06 54181 46897

B. 2. Služby 07 188151 167220

+ Přidaná hodnota 08 504141 489571

C. Osobní náklady 09 271389 253468

C. 1. Mzdové náklady 10 195549 182282

C. 2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 67385 63876

C. 3. Sociální náklady 12 8455 7310

D. Daně a poplatky 13 1275 1399

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 14 182026 178532

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 15 3277 6571

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 16 3243 6570

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 17 34 1

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu

18 610 1193

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 19 576 1192

F. 2 Prodaný materiál 20 34 1

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

21 33440 6348

IV. Ostatní provozní výnosy 22 15216 29244

H. Ostatní provozní náklady 23 9203 5380

* Provozní výsledek hospodaření 24 24691 79066

X. Výnosové úroky 25 8879 5687

N. Nákladové úroky 26 13 1

XI. Ostatní finanční výnosy 27 61 38

O. Ostatní finanční náklady 28 208 309

* Finanční výsledek hospodaření 29 8719 5415

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 30 11009 12664

Q. 1. - odložená 31 11009 12664

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 32 22401 71817

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 33 22401 71817

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 34 33410 84481

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč)
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Přehled o peněžních tocích (cash flow) v tis. Kč k 31. prosinci 2008

r. 2008 r. 2007

P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 225 778 138 093

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 33 410 84 481

A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 211 163 175 573

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

182 026 178 548

A.1.2 změna stavu opravných položek a rezerv 33 440 6 347

A.1.3 zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) -2 666 -2 019

A.1.4 výnosy z dividend a podílů na zisku 

A.1.5 vyúčt. nákl.úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) -8 866 -5 686

A.1.6 ostatní nepeněžní operace 7 229 -1 617

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

244 573 260 054

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) 3 262 -13 636

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

-1 125 -15 886

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

6 666 1 714

A.2.3 změna stavu zásob (+,-) -2 279 536

A´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami (A´+ A.2) 247 835 246 418

A.3 vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -13 -1

A.4 přijaté úroky  8 879 5 687

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) 256 701 252 104

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1  výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -219 431 -164 983

B.2  příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 2 853 4 690

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

B´´´  Čistý peněžní tok vztahující se k invest. činnosti (B.1 až B.3) -216 578 -160 293

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1 Změna stavu dlouhodob., popř. krátkodobých závazků (+,-) -44 88

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6) -3 723 -4 214

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 (+,-) -3 723 -4 214

C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně vztahující se k 
těmto nárokům a vč. vypořádání se společníky VOS a kompl. v komanditní společnosti (-)

C´´´ Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1 + C.2) -3 767 -4 126

F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A´´´ + B´´´ + C´´´) 36 356 87 685

R Stav peněžních prostředků na konci období (P +,-F) 262 134 225 778
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč)

Ozn. Název Minulé účet. 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

Ozn. Název Sledované účet. 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 63 399 21 617 85 016

F. Ostatní fondy ze zisku 88 947 3 854 50 466 135 559

F.1. FKSP 22 396 3 854 9 266 27 808

F.2. Fond investiční výstavby 31 179 32 200 63 379

F.3. Fond odměn 35 372 9 000 44 372

* Fondy ze zisku celkem 152 346 3 854 72 083 220 575

G. Kapitálové fondy 79 962 93 1 138 81 007

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH

I. VH ve schvalovacím řízení 71 817

J. Neuhrazená ztráta minulých let

K. Výsledek hospodaření po zdanění 22 401

* Vlastní kapitál celkem 4 372 408 4 392 266
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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 zjišťo-

váním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Ohře a další činnosti, 
které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších před-
pisů, 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, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Statutární orgán: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Členové dozorčí rady: Ing. Petr Kušnierz, předseda dozorčí rady
 Ing. Lubomír Petružela, CSc., místopředseda dozorčí rady
 JUDr. Josef Pavel
 Petr Skokan
 Ing. Radomil Gold
 Ing. Petr Dobrovský
 Ing. Zdeněk Círus
 Ing. Vlastimil Hasík
 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 2008 byly provedeny  
tři  změny v obchodním rejstříku týkající se pořadí zastupování a podepisování v nepřítomnosti generálního ředitele a dvě změny 
osoby oprávněné jednat jménem zakladatele.

3. Sestavení účetní závěrky
Rozvahový den: 31. 12. 2008
Okamžik sestavení účetní závěrky: 12. 2. 2009 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

rok 2008 rok 2007

Prům. přepočtený počet zaměstnanců 605,5 605,2

z toho: členů statutárních orgánů 1 1

Osobní náklady v tis.Kč 271 389 253 468

Dle § 11 zákona o státním podniku jsou orgánem podniku ředitel a dozorčí rada. Statutárním orgánem je dle § 12 zákona o stát-
ním podniku pouze generální ředitel. Údaje za statutární orgán jsou údaje za jednoho zaměstnance a jsou proto obsaženy v sou-
hrnné položce za zaměstnance. Členové dozorčí rady nejsou v souvislosti se svým členstvím v dozorčí radě odměňováni. Statutární-
mu 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 2008
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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. 1/2008 vč. dodatku č. 1
Oběh účetních dokladů a jejich náležitostí č. 8/2004 vč. dodatku č. 1
Řádná inventarizace majetku a závazků státního podniku k 31. 12. 2008 č. 7/2008
Rozpisy účtů č. 10/2008
Roční uzávěrka za rok 2008 č. 11/2008
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 jsou oceněny ve výši ceny pořízení

d/ příchovky a přírůstky zvířat (ryb) jsou oceněny v úrovni přímých nákladů a výrobní režie. Ryby jsou i nadále považovány za 
zásoby, účelové rybné hospodářství slouží pro produkci k vnitřní spotřebě salmonidů jako indikátorů čistoty vod ve vodáren-
ských nádržích.

2.2 Reprodukční pořizovací ceny pro ocenění majetku nebyly v roce 2008 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 (účet 413) jsou účtovány bezúplatné převody majetku mezi státními podniky a organizačními složkami státu, 
dále rozdíly při digitalizaci pozemků, oznámení katastrálních úřadů o změnách výměr pozemků a restituce. V roce 2008 byla použi-
ta změna metody účtování nároku na přijaté dotace (účet 378 x 346).

2.5 Dlouhodobý majetek je zatříděn podle SKP a klasifikace CZ-CC a účetní odpisy byly stanoveny rovnoměrně podle hlediska doby 
upotřebitelnosti. Odpisový plán je součástí vnitropodnikové směrnice o účetnictví. Budovy a stavby se odpisují podle předpokláda-
né 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. V roce 2008 byla dolní hranice u tohoto majetku zvýšena na15 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný 
majetek nad 60 tis. Kč se odpisuje rovnoměrně podle doby upotřebitelnosti 5–6 let.

2.6 Opravné položky k majetku

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

Opravná položka k: sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

dlouhodobému majetku 9 182 1 534 2 003 7 648 3 501 0 7 684 9 182

zásobám 0 2 0 0 0 2 0 0

finančnímu majetku 11 400 11 400 0 0 0 0 11 400 11 400

pohledávkám – zákonné 593 497 46 99 2 3* 637 593

pohledávkám – zákonné 
(konkurz)

6 240 6 682 319 8* 3 204 450 3 355 6 240

pohledávkám – účetní 1 498 3 023 5 974 371 564 1 896 6 908 1 498

příjmům příštích období 0 0 2 491 0 0 0 2 491 0

        

Celkem 28 913 23 138 10 833 8 126 7 271 2 351 32 475 28 913

*/ 3 tis. Kč není zúčtováno v nákladech, přeúčtováno z OP zákonných na OP zákonné v konkurzu
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Z vytvořených opravných položek z roku 2002 k majetku dotčenému srpnovými povodněmi 2002 zbývá 400 tis. Kč (oprava se 
zatím nerealizovala) a dále byly vytvořeny opravné položky k nedokončenému dlouhodobému majetku, kde je pokračování v rea-
lizaci vzhledem k vnějším nebo vnitřním okolnostem ohroženo (odpis zmařených investic v roce 2008 činil 2,8 mil. Kč). Opravné 
položky k finančnímu majetku (akcie Kreditní banky) byly vytvořeny v minulých letech do 100 % a vzhledem k probíhajícímu 
konkurzu nebylo v letech 2002 – 2008 použito ocenění reálnou hodnotou a byla ponechána vytvořená 100 % opravná položka. 
Opravné položky k pohledávkám starším jak 3 měsíce, k pohledávkám z penalizací a jinak ohroženým pohledávkám na základě 
dostupných informací jsou vytvořeny do výše 100 % (včetně pohledávek za MŽP v souvislosti s nevyjasněným financováním provoz-
ního monitoringu za rok 2008 a vytvořené opravné položky k příjmům příštích období).

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. Vyúč-
tování 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
Odložený daňový závazek r.2007 19 906 740 Kč
Přepočet odložené daně r. 2001–2007 (z 21 % na 20 %) - 3 667 710 Kč

Odl. daňový závazek k 31. 12. 2008 (ř. B. II.10. rozvahy) 73 354 200 Kč 
Za rok 2008 byla vytvořena rezerva v částce 14 680 000 Kč

1.2 Čerpání dotací na investiční a provozní účely

Neinvestiční dotace z MZe na odstranění následků povodní 2006 (229 114) 11 780 tis. Kč
Investiční dotace z MZe na odstranění následků povodní 2006 (229 114) 33 470 tis. Kč
Investiční dotace z MZe na protipovodňová opatření (129 120) 51 222 tis. Kč
Investiční dotace z MZe na vodohospodářský plán (129 150) 9 927 tis. Kč
Investiční dotace ze SFŽP na pořízení laboratorních přístrojů (1.6.2) 5 378 tis. Kč
Investiční dotace Libereckého kraje na vodohospodářský plán (129152) 315 tis. Kč
Investiční dotace Karlovarského kraje na jez Tuhnice 580 tis. Kč
Celková hodnota dotací činila 112 672 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.
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3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

a/ dlouhodobý hmotný majetek

Přírůstky pozemků tvoří bezúplatné převody od státu, digitalizace a nákupy pro majetkoprávní vypořádání staveb. Převládajícími 
stavbami jsou vodní díla a úpravy toků v pořizovací ceně 6 372 mil. Kč. Nejvýznamnějšími přírůstky v roce 2008 byly rekonstrukce 
VD a toků v hodnotě 174,6 mil. Kč, obnova technologií na VD za 26,8 mil. Kč, rekonstrukce provozních budov za 15,2 mil. Kč, 
obměna mechanizace a vozidel za 17,8 mil. Kč a laboratorních přístrojů v hodnotě 10,6 mil. Kč.

b/ dlouhodobý nehmotný majetek 

V roce 2008 došlo k aktualizaci stávajícího software a pořízení dalších studií záplavových území. Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek tvoří náklady na tvorbu vodohospodářského plánu povodí, který by měl být dokončen v roce 2009.

c/ podrozvahová evidence
dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace 504 972 tis. Kč (r. 2007 – 420 414 tis. Kč)
dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace 36 429 tis. Kč (r. 2007 – 20 707 tis. Kč)
drobný hmotný majetek (300 až 15 000 Kč) 41 984 tis. Kč (r. 2007 – 40 278 tis. Kč)
drobný nehmotný majetek (do 60 000 Kč) 5 739 tis. Kč (r. 2007 – 5 280 tis. Kč)

d/ Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem, nemáme.
Pozemky zatížené věcnými břemeny (vstupy na pozemky, liniové stavby pod povrchem) činí 5,8 % z celkové hodnoty pozemků. 
Evidovaná hodnota věcných břemen činí 1 957 tis. Kč.

území závodu pozemky celkem 
(v tis.Kč)

pozemky s věcným 
břemenem

%

Karlovy Vary 85 439 2 811 3,3

Chomutov 102 852 4 976 4,8

Terezín 44 655 5 803 13,0

Podnikové ředitelství 913

Celkem 233 859 13 590 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.

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 233859 232584  233859 232584 1413 138

Stavby 7699801 7523809 4140775 4017351 3559026 3506458 177076 1084

Sam.mov.věci a soubory 901013 859762 651582 620078 249431 239684 59037 17786

stroje, přístroje, zařízení 766565 735522 568939 543554 197626 191968 42790 11746

dopravní prostředky 108221 98729 60135 54751 48086 43978 14560 5068

inventář 1274 1274 1216 1175 58 99 0 0

DLHM do 40tis.Kč 24953 24237 21292 20598 3661 3639 1687 972

Ostatní DLHM 1749 1749 857 778 892 971   

Nedokončený DLHM 202728 224965   202728 224965 302293 324530

Celkem 9039150 8842869 4793214 4638207 4245936 4204662 539819 343538

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

Sofware 24693 24192 22368 21543 2325 2649 1113 612

Ocenitelná práva 473 473 473 425 0 48   

Jiný dlouh.nehm.majetek 15770 15242 10468 7574 5302 7668 528  

Nedokončený DLNM 22611 19769  22611 19769 20206 17364

Celkem 63547 59676 33309 29542 30238 30134 21847 17976
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3.2 Pohledávky
a/ pohledávky po lhůtě splatnosti 11 709 tis. Kč (r. 2007 – 8 575 tis. Kč)

z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti 4 666 tis. Kč (r. 2007 – 8 153 tis. Kč)
 z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu 3 163 tis. Kč (r. 2007 – 6 332 tis. Kč)
pohledávky starší 5 let 3 560 tis. Kč (r. 2007 – 6 656 tis. Kč)
 z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu 2 903 tis. Kč (r. 2007 – 6 109 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 925 tis. Kč
 – pozemky (bezúplatné převody od ZVHS, PF ČR) 81 tis. Kč
 – peněžní dar Karlovarského kraje na odstranění sinic VD Skalka 132 tis. Kč
snížení – upřesnění cen pozemků dle výpisu KÚ 73 tis. Kč
 – pozemky (bezúplatný převod na ZVHS, PF ČR) 20 tis. Kč
fondy ze zisku:
fond kulturních a sociálních potřeb
zvýšení – doúčtování z přídělu ze zisku 2007 5 373 tis. Kč
 – základní příděl ze zisku 2008 – záloha 3 893 tis. Kč
snížení – čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb 3 854 tis. Kč

b/ rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007 71 817 tis. Kč
příděl do rezervního fondu 21 617 tis. Kč
příděl do fondu investic 32 200 tis. Kč
příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 9 000 tis. Kč 
v tom: zákl. příděl – zúčtovaná záloha z roku 2007 (účet 378) 3 627 tis. Kč
 další příděl do fondu 5 373 tis. Kč
příděl do fondu odměn 9 000 tis. Kč
Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem dne 27. 5. 2008, čj. 18593/2008–13000.

c/ návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 22 401 tis. Kč
rezervní fond 4 480 tis. Kč
fond investic 7 921 tis. Kč
fond kulturních a sociálních potřeb 5 000 tis. Kč
fond odměn 5 000 tis. Kč

3.4. Závazky 
a/ závazky po lhůtě splatnosti pro nesolventnost nemáme, evidujeme v:

investiční oblasti – 805 tis. Kč nevypořádané záruky za provedení a kvalitu díla
provozní oblasti – 209 tis. Kč faktury se splatností 12/2008, došlé a proplacené v lednu 2009
b/ prosincové závazky – 8 415 tis. Kč sociální pojištění
 – 3 473 tis. Kč zdravotní pojištění
 – 3 979 tis. Kč daně z příjmu ze závislé činnosti a silniční daně
byly uhrazeny v příslušných splatných termínech v lednu 2009

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.



31

3.5. Rezervy 

V roce 2008 byla v souladu s vnitřním předpisem vytvořena účetní rezerva na riziko mimořádných nákladů spojených s prováděním 
zabezpečovacích prací při povodních.

3.6. Výnosy provozní oblasti

* rok 2007 bez  provozní dotace na monitoring ve výši 14 755 tis. Kč
* rok 2008 bez tržeb za provozní monitoring ve výši  12 444 tis. Kč.

rezervy účetní zůstatek 
k 1. 1.

tvorba čerpání zůstatek 
k 31. 12.

Sociální a zdravotní poj. (roč.odměna) 101 128 101 128

Soudní spory 1500 1000 0 2500

Pokuty 0 500 0 500

Oprava Rolavy Nejdek 0 2900 0 2900

VD Březová sanace římsy hráze 375 0 375 0

VD Stanovice sanace věž.objektu 2932 0 2932 0

VD Horka oprava degrad.betonů 1177 0 1177 0

Chaty Yveta 462 0 462 0

Jez Hroznatov 86 0 86 0

VD Nechranice opr. tělesa sektorů 68 0 68 0

Meziboří komora klapek 1950 0 30 1920

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

VD Nechranice opr. bet. opevnění 706 0 706 0

VD Nechranice vnitřní nátěr segmentů 1200 0 606 594

Pronájem pozemku 0 2000 0 2000

MVE Jindřichov – oprava betonů 0 193 0 193

Rezerva na povodně 0 30000 0 30000

Odložená daň z příjmu 19910 14680 19910 14680

Celkem 30767 51401 26753 55415

Tuzemsko Zahraničí Celkem

Činnost 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Výnosy provozní oblasti celkem 764471 739145 495 358 764966 739503

z toho: úplaty za odběr povrch.vody 449773 433855   449773 433855

čerpání a doprava vody 45051 26381   45051 26381

výroba elektrické energie 197824 209510   197824 209510

tržby laboratoří* 9513 8293   9513 8293

pronájmy 7143 7230 97 96 7240 7326

provozní dotace 11780 24258   11780 24258
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3.7. Náklady provozní oblasti 

* Nárůst způsoben čerpáním pro hydrickou rekultivaci jezera Most.

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

3.9. Náklady na povinný audit účetní závěrky za rok 2008 činí 65 tis. Kč (bez DPH).

3.10. Použité zkratky: ČR – Česká republika, KS – Krajský soud, SKP – Standardní klasifikace produkce, CZ-CC – Klasifikace staveb-
ních děl, MZe – Ministerstvo zemědělství, MŽP – Ministerstvo životního prostředí, SFŽP – Státní fond život-
ního prostředí, KÚ – Katastrální úřad, PF – Pozemkový fond, ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa, 
VD – vodní dílo, DLNM – dlouhodobý nehmotný majetek, DLHM – dlouhodobý hmotný majetek, FKSP – fond 
kulturních a sociálních potřeb, MVE – malá vodní elektrárna.

Náklad 2008 2007

Náklady provozní oblasti celkem 740275 660437

z toho: spotřeba materiálu 22214 22066

spotřeba energií* 21124 15119

opravy 151822 137021

ostatní služby 32398 30199

mzdové náklady 195549 182282

sociální a zdravotní pojištění 67385 63876

odpisy 177725 174231

tvorba rezerv a oprav. položek 47555 21714

zúčtování rezerv a oprav. položek -14115 -11065

zúčt. oprav. pol. k nabytému majetku 4301 4301

pojištění majetku a osob 1985 2496
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Povodí Ohře, state enterprise, was established as of 1 January 2001 pursuant to the Act No. 305/2000 Coll., on river basins. Povodí 
Ohře, state enterprise, is registered in the Business Register at the Regional Court in Ústí nad Labem, Section A, Insert 13052. The 
Ministry of Agriculture of the Czech Republic is the incorporators.  

The main mission of the state enterprise is the management of the river basin, i.e. management of an area of 9,518 km2, 2,863 km 
of water courses, operation and maintenance of 20 dams and tens of smaller waterworks, protection of surface and underground 
water in the Ohře river basin and the left-side and right-side affluents of the lower Elbe. The managed area spreads over the Karlovy 
Vary, Ústí and Liberec regions. 

The annual report informs about the acquisitions of fixed assets which in 2008 amounted to 221.6 million CZK. These fixed assets 
primarily include investments in construction, purchases of machinery and equipment and expenses for water management plan-
ning in the area. In 2008, the repairs of fixed assets were 140.0 CZK and their maintenance cost 79.4 million CZK.  

In 2008, the consumption was 150.1 million m3 of surface water for 450 million CZK. Another source of income represented 
the production of electric power. In 2008, 94.1 GWh were produced. 

In terms of water management planning, the Plan of the areas of the Ohře and lower Labe river basins was completed based on the 
Plan of main river basins approved by the Government of the Czech Republic dated 23 May 2007. 

During 2008, there were 37 environmental incidents reported, out of which 24 with oil pollution. 

Basic economic figures for 2008:

Revenues 773,906 thousand CZK

Expenses 751,505 thousand CZK

Profit 22,401 thousand CZK

Equity as of 31 December 2008 4,392,266 thousand CZK

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 Minister-
stvo zemědělství České republiky.

Hlavním posláním státního podniku je správa povodí, tedy správa území o rozloze 9 518 km2, 2863 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 2008 vynaloženo 221,6 mil. Kč. Skládá se 
zejména ze stavebních investic, nákupu strojů a zařízení a nákladů na vodohospodářské plánování v oblasti vod. Opravy dlouhodo-
bého hmotného majetku dosáhly v roce 2008 výše 140,0 mil. Kč a jeho údržba 79,4 mil. Kč.

V roce 2008 činily odběry 150,1 mil. m3 povrchové vody za 450 mil. Kč. Dalším zdrojem příjmů byla výroba elektrické energie. 
Za rok 2008 bylo vyrobeno 94,1 GWh. 

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

V průběhu roku 2008 bylo zaznamenáno 37 ekologických havárií, z toho 24 ropných.

Základní ekonomické údaje za rok 2008:

Výnosy 773 906 tis. Kč

Náklady 751 505 tis. Kč

Zisk 22 401 tis. Kč

Vlastní kapitál k 31. 12. 2008 4 392 266 tis. Kč

Summary

Resumé
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Der staatliche Wasserbetrieb Einzugsgebiet Eger (Povodí Ohře, státní podnik) entstand zum 1. 1. 2001 aufgrund des Gesetzes 
Nr. 305/2000 Slg. über die Einzugsgebiete. Der staatliche Wasserbetrieb Einzugsgebiet Eger (Státní podnik Povodí Ohře) ist im 
Handelsregister beim Bezirksgericht in Ústí nad Labem, Abteil A, Einlage 13052, eingetragen. Die Funktion des Gründers übt das 
Landwirtschaftsministerium der Tschechischen Republik aus.

Die Hauptaufgabe des Staatsbetriebes ist die Verwaltung des Einzugsgebiets, also die Verwaltung eines Gebiets mit einer Fläche 
von 9 518 km2, 2863 km Wasserläufe, der Betrieb und die Wartung von 20 Stauseen und Dutzenden von kleineren Wasserwerken, 
der Schutz der Oberflächen- und Grundwasserqualität im Einzugsgebiet Eger, der links- und rechtseitigen Nebenflüsse der unteren 
Elbe. Das Verwaltungsgebiet erstreckt sich über das Gebiet der Regionen Karlovy Vary, Ústí und Liberec.

Der Jahresbericht informiert über die Anschaffung der Sachanlagen, für die im Jahre 2008 221,6 Mio. CZK verausgabt wurden. 
Dabei ging es insbesondere um Bauinvestitionen, Ankauf von Maschinen und Anlagen sowie Aufwendungen für die wasserwirt-
schaftliche Planung auf dem Gebiet der Gewässer. Die Reparaturen der Sachanlagen betrugen im Jahr 2008 140,0 Mio. CZK und 
ihre Wartung 79,4 Mio. CZK.

Im Jahre 2008 wurden für 150,1 Mio. m3 des Oberflächenwassers 450 Mio. CZK eingenommen. Eine weitere Einnahmenquelle war 
die Produktion der elektrischen Energie. Im Jahre 2008 wurden 94,1 GWh produziert.

Auf dem Gebiet der Gewässerplanung wurden die Arbeiten am Gebietsplan des Einzugsgebiets der Eger und der unteren Elbe 
beendet, der vom Plan der Haupteinzugsgebiete, den die Regierung der Tschechischen Republik am 23. Mai 2007 genehmigt hat, 
hervorging.

Im Laufe des Jahres 2008 wurden 37 Umwelthavarien, davon 24 Erdölhavarien erfasst.

Grundlegende ökonomische Daten für das Jahr 2008:

Erträge 773 906 Tsd. CZK

Aufwendungen 751 505 Tsd. CZK

Gewinn 22 401 Tsd. CZK

Eigenkapital zum 31. 12. 2008 4 392 266 Tsd. CZK

Resümee
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Fotografie ve Výroční zprávě byly zapůjčeny ze Schola Humanitas. 
Autorům děkujeme.
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