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Úvodní slovo generálního ředitele

Extrémní povodňové jevy v letním období v části územní působnosti státního podniku Povodí Ohře v Ústeckém a Libereckém kra-
ji a řešení jejich následků, dokončení a schválení Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe, zpracování a předložení Koncepce 
rozvoje státního podniku Povodí Ohře v období 2010 až 2014, personální změny ve vedení podniku i závodů, intenzivní prá-
ce přípravy realizace dotačních akcí včetně projektů přeshraniční spolupráce, zajištění dodávek povrchové vody, optimální vyu-
žití vodní energie v MVE provozovaných podnikem, činnost vodohospodářského dispečinku, podpora státní správy i samosprá-
vy, sledování a ovlivňování vývoje kvality vody s využitím kapacit vlastních vodohospodářských laboratoří, provoz vodních děl 
a vodních toků ve vlastní správě a optimální péče o svěřený majetek. Všechny tyto okruhy činnosti musely být v uplynulém roce 
2009 ve státním podniku Povodí Ohře nejen sledovány, ale vzniklé situace musely být řešeny.

Extrémní srážka a blesková povodeň zasáhla na začátku července relativně malé území Ústeckého kraje v oblasti Děčína a též 
území kraje Libereckého v povodí řek Kamenice a Ploučnice. Povodně se vyskytovaly zejména na tocích Kamenice, Ploučni-
ce a Bystrá. Státní podnik Povodí Ohře zde operativně nasadil zvýšené množství techniky především k zajištění průtočnosti ko-
ryt toků. Nejvíce zasažena byla území obcí Nový Oldřichov, Dolní Habartice, Horní Habartice, Markvartice a Veselé. Na-
příklad na toku Bystrá v Markvarticích  byla dle následného vyhodnocení více než 4krát  překročena udávaná hodnota průto-
ku 

 
Q100leté. Obdobné překročení bylo vyhodnoceno i v dalších lokalitách. Pro fi nancování bezprostředních zásahů na po-

stižených tocích  využil státní podnik účelovou rezervu na riziko mimořádných nákladů spojených s prováděním zabezpečova-
cích prací při povodních, kterou preventivně vytvořil využitím pozitivního výsledku hospodaření roku 2008. Pozitivní výsledek hos-
podaření loňského roku 2009 umožnil rezervu i nadále zachovat. Vzniklé povodňové škody, které vyžadují projekční přípravu 
a povolovací řízení, budou s využitím dotačních prostředků odstraněny do konce roku 2011.

V závěru uplynulého roku schválila zastupitelstva všech pěti krajů, ve kterých státní podnik Povodí Ohře působí, konečný návrh 
Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe, který jim byl, spolu se zprávou o vyhodnocení připomínek a návrhem závazných čás-
tí plánu oblasti povodí, předložen. Jedná se o výsledek několikaleté komplexní činnosti. Pro období dalších šesti let je tak nyní 
k dispozici zásadní dokument pro realizaci změn s cílem zlepšení stavu vod i souvisejícího prostředí a života v něm. Realizace 
navržených a schválených opatření je podmíněna zejména dostatečnými dotačními zdroji. Přestože byl návrh plánu oblasti povo-
dí dlouhodobě projednáván se zapracováním připomínek, je reálně možné, že všechna schválená opatření se nepodaří realizo-
vat. V rozsahu svých kompetencí a možností bude státní podnik povodí Ohře i nadále zodpovědně vyvíjet aktivitu k zajištění rea-
lizace plánovaných opatření.

Přes řadu kroků, zpracovaných podkladů a analýz, zůstala i v minulém roce nedořešena otázka dalšího provozování a rozvoje 
MVE v rámci státních podniků Povodí Ohře. Vedle zákonných plateb odběratelů za dodávky povrchové vody, které tvoří přibliž-
ně 70% příjmů, tvoří právě tržby za dodávku el. energie z vodních elektráren přibližně 25% příjmů podniku. Důležitost, nezastu-
pitelnost a význam plateb odběratelů povrchové vody i tržeb z provozu vlastních vodních elektráren k zajištění příjmů pro fi nan-
cování činnosti státního podniku Povodí Ohře je tedy nesporný.

Přes veškerou snahu na různých úrovních se v minulém roce nepodařilo funkčním způsobem dořešit také otázku zajištění fi nanco-
vání provozního monitoringu pro Ministerstvo životního prostředí. 

V rámci přeshraniční spolupráce s Bavorskem byl v uplynulém roce dokončen projekt zabývající se  problematikou živin a sinic 
na vodní nádrži Skalka, jehož součástí byly také aplikace prostředků k potlačení sinic včetně zhodnocení účinků. Ve spolupráci 
s partnery na bavorské straně pak byl rozpracován přeshraniční projekt k rozvoji ekologické vodní turistiky. S partnery na české  
a saské straně je rozpracován projekt k řešení problematiky kvality vody vodárenské nádrže Fláje. V rámci sledovaného záměru 
realizace informačního střediska na VD Fláje je zvažován také společný přeshraniční projekt se saskou stranou.

Prakticky od počátku uplynulého roku připravuje státní podnik Povodí Ohře, společně s dalšími partnery na české i německé stra-
ně, významnou mezinárodní odbornou akci, v pořadí již 14. Magdeburský seminář o ochraně vod, který se uskuteční ve dnech 
04.–06. října 2010 v lázeňském městě Teplice.    

Na základě dosavadní činnosti a aktivity, vzájemné spolupráce mezi Českou protipovodňovou asociací (ČPPA) a státním podni-
kem Povodí Ohře v oblasti prevence a celospolečenské osvěty problematiky a specifi k ochrany proti povodni i zvládání povod-
ňových situací, se stal státní podnik Povodí Ohře řádným členem ČPPA. 

V průběhu uplynulého roku se uskutečnilo několik významných personálních změn. Na základě výsledků interních výběrových ří-
zení byla nově obsazena funkční místa: investiční ředitel, ředitel závodu Karlovy Vary a vedoucí technické skupiny závodu Cho-
mutov. Výsledkem systematické přípravy perspektivních zaměstnanců je pak také přirozená obměna v konci minulého roku na 
funkčních místech: ředitel závodu Terezín a vedoucí odboru vodohospodářských laboratoří. Nesporně pozitivní je skutečnost, že 
uvedené pracovní pozice bylo možno obsadit kmenovými zaměstnanci se znalostí problematiky a specifi k působení státního pod-
niku Povodí Ohře. 

V kontextu průběhu a vývoje řešení dlouhodobých úkolů i nově vzniklých situací lze uplynulý rok 2009 hodnotit jako rok pro stát-
ní podnik Povodí Ohře úspěšný. Pozitivní průběh a výsledky jsou dílem všech zaměstnanců, ať již pracují v odborných a správ-
ních útvarech nebo zajišťují provoz vodních děl a toků, péči o stav a rozvoj svěřeného majetku, či podporu dalším subjektům ve 
veřejném zájmu. Poděkování za spolupráci v roce 2009 patří nejen zaměstnancům podniku, ale v neposlední řadě též všem 
partnerům, zvláště pak těm, kteří s námi konstruktivně spolupracovali a tak se svou činností  podíleli na dosažení pozitivních vý-
sledků ve prospěch rozvoje vodního hospodářství v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře.

Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
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Základní informace o státním podniku k 31. 12. 2009

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, ředitel odboru zakladatelské činnosti.

Název a sídlo podniku
Obchodní fi rma: 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. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Úsek
ekonomického 

Úsek Úsek ZÁVODY

Organizační schema v roce 2009

Dozorčí rada

Předseda
Ing. Daniel Pokorný

Místopředseda
Ing. Lubomír Petružela, CSc.

Členové

jmenovaní zakladatelem: Ing. Radomil Gold Ing. Petr Dobrovský PaedDr. Josef  Novotný

volení z řad zaměstnanců: Ing. Radek Jelínek Ing. Helena Vohralíková Ing. Zdeněk Círus
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Územní členění s působností závodů

měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků km 2 881,2

Délka umělých kanálů a přivaděčů km 172

Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 7

Počet jezů celkem počet 42

Počet velkých vodních nádrží počet 20

Celkový objem nádrží tis.m3 525 470

Počet ostatních vodních nádrží počet 14

Plocha stanovených záplavových území při Q100 km2 250,6

Základní údaje o povodí za rok 2009

Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě 9 810 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek představu-
je hodnotu 9 398 mil. Kč.

Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč

Pozemky 237

Budovy 472

Nádrže 2 702

Úpravy toků 3 686

Ostatní stavby 1 043

Technologie na VD a MVE 540

Dopravní a mechanizační prostředky 173

Nedokončený majetek 194

Ostatní dlouhodobý majetek 351

Celkem dlouhodobý majetek 9 398

Majetek ve správě podniku

28 %

39 %

11 %

6 %
2 %2 % 4 % 3 % 5 %
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Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody Skutečnost
2005

Skutečnost
2006

Skutečnost
2007

Skutečnost
2008

Skutečnost
2009

Celkem 155 315 161 071 152 636 150115 148330

Z toho: PKP 11 094 12 571 9 662 10 228 13 128

PVN 5 220 5 947 3 434 7 786 3 922

Poznámka: PKP – Podkrušnohorský přivaděč
  PVN – Průmyslový vodovod Nechranice

Struktura placených odběrů povrchové vody v letech 2005–2009 (tis. m3) dle skupin odběratelů

2005 2006 2007 2008 2009

Odběr vody celkem 155 315 161 071 152 636 150 115 148 330

V tom

vodárny 53 644 55 385 52 410 51 514 50 299

energetika a teplárny 60 275 62 740 59 903 56 149 58 539

ostatní průmysl a služby     41 317 42 902 40 288 42 416 39 463

zemědělství 79 44 35 36 29

Odběry vody vykazují dlouhodobě klesající trend. Pokles velikosti odběrů povrchové vody započal po roce 1988, kdy byly od-
běry oproti současnosti více než dvojnásobné.

Za odebrané povrchové vody platí jednotliví odběratelé podniku platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí. Cena 
v roce 2009 činila 3,16 Kč za 1 m3 odebrané vody. 

Poplatky za odebrané množství podzemní vody vybírají od jednotlivých odběratelů fi nanční úřady na základě výměrů vydaných 
Českou inspekcí životního prostředí. Poplatky nejsou tržbou podniku, jsou příjmem příslušných krajů a Státního fondu životního 
prostředí.

Odběry vody

vodárny

energetika a teplárny 

ostatní průmysl

zemědělství

0

50 000

100 000

150 000

200 000

[tis. m3/rok]
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150115 148 330

2005 2006 2007 2008 2009 [rok]

34 %
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0 %

Odběry vody

Struktura placených odběrů povrchové vody v roce 2009 dle skupin odběratelů

povrchové
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Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zaujímá v našem státním podniku přední místo a je naším druhým největším 
zdrojem příjmů. Množství vyrobené elektrické energie v malých vodních elektrárnách (MVE), které jsou většinou nedílnou součástí 
našich vodních děl, je závislá především na hydrologické situaci. V roce 2009 jsme uvedli do provozu první fotovoltaickou elekt-
rárnu (FVE) Povodí Ohře, státní podnik. FVE je umístěna na střechách sídla závodu Terezín a její výkon je 80kW.

Výroba elektrické energie

Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Počet (MVE) 20 20 20 21 21

Počet (FVE) 1

Výroba (MWh) 96 597 96 088 107 876 94 056 90 028

0
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000

[MWh]

2005 2006 2007 2008 2009 [rok]
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3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

[MWh]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 2006 2007 2008 20092005 2006 2007 2008 2009

[měsíc]

Roční výroba elektrické energie

Měsíční výroba elektrické energie

Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku

V roce 2009 probíhaly akce oprav zaměřené jak na vodohospodářská díla, tak i na vodní toky. 

V souladu s Plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe preferujeme na vodních tocích, v případě možnosti, úpravu blízkou pří-
rodě nad opravou opevnění (zdi, dlažby). 

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 fi nančně nákladnějších oprav. Do prací běžné údržby patří sekání travních po-
rostů, likvidace invazivních 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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Povodňové prohlídky a odstraňování povodňových škod

V roce 2009 jsme s povodňovými orgány spoluorganizovali povodňové prohlídky na 76 vodních tocích ve správě našeho státní-
ho podniku.

Po průchodu povodně v červenci 2009 na Děčínsku byly provedeny další prohlídky, na které bezprostředně navázaly povod-
ňové zabezpečovací práce fi nancované z „Rezervy na riziko mimořádných nákladů spojených s prováděním zabezpečovacích 
prací při povodních a souvisejících oprav“. Do odstraňováním škod na vodohospodářském majetku se zapojili především pra-
covníci z provozu Česká Lípa. Mechanizace byla využita i z jiných provozů našeho státního podniku.

Dále jsme při odstraňování povodňových škod postupovali podle příkazu náměstka ministra zemědělství č. 4/2009 k zjišťování 
následků povodní na státním vodohospodářském majetku.

Finanční prostředky k odstraňování následků povodně čerpáme z vlastních zdrojů státního podniku a zažádali jsme o dotace 
z dotačního programu 229 110 „Odstraňování následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

Spolupráce s AOPK ČR, OPŽP

Povodí Ohře, státní podnik, má zájem svou činnost v povodí provádět v souladu s ochranou přírody, a proto spolupracuje 
s agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). V červenci roku 2009 Povodí Ohře, státní podnik, uspořádal 
pro zástupce AOPK exkurzi, při níž je seznámil se základními údaji o povodí a s činnostmi správce povodí. Součástí byla i pro-
hlídka objektů specializované ochrany dolů na přeložce Šramnického a Černického potoka a ukázka vodního díla Nechranice.

Státní podnik Povodí Ohře, připravuje řadu akcí, které budou fi nancovány z  operačního programu životního prostředí (OPŽP). 
Zástupci AOPK jsou proto zváni na výrobní výbory zmíněných akcí a jejich připomínky jsou zapracovávány do projektových do-
kumentací.

Bezpečnost VD

Spravujeme 20 nádrží, kde od roku 2008, dle nově zavedeného systému technicko-bezpečnostního dohledu, provádíme pro-
hlídku nátoků do spodních výpustí. Až na ojedinělé výjimky se prohlídky provádějí potápěčským způsobem. Prohlídky tvoří sou-
část systému zajištění provozuschopnosti spodních výpustí a bezpečnosti vodních děl. V roce 2009 proběhlo 10 prohlídek.

Byla dokončena rekonstrukce spodních výpustí vodního díla Skalka. Spodní výpusti jsou nyní osazeny třemi uzávěry a zajišťují 
vyšší spolehlivost a bezpečnost celého díla. Spodní výpusti jsou nyní v souladu v vyhláškou č. 590/2002 Sb. o technických po-
žadavcích pro vodní díla.

V roce 2009 bylo dokončeno u vodního díla Újezd zhodnocení bezpečnosti při povodních. Pro konečné posouzení byly prove-
deny sondy skutečného uložení horní hrany foliového těsnění, laboratorní zkoušky pro zatřídění materiálu obsypu folie a výpočet 
stability zemního prostředí v koruně hráze proti rozplavení. Na základě provedených průzkumů a výpočtů vodní dílo Újezd vyho-
vuje požadavkům bezpečnosti vodních děl při povodních.

Pokračuje stavba „VD Janov – sanace průsaků podložím“, která je součástí generální opravy hráze. Výstavba v roce 2009 byla 
charakteristická ražením a vystrojením injekční štoly a injektováním injekční clony.
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Dodavatelské opravy

Porovnání plánu a plnění oprav v tis. Kč
Plán 2009

Plnění k 
31.12.2009

Plnění k plánu 
2009 v %

Závod Karlovy Vary 28 600 36 665 128

Závod Chomutov 75 594 77 469 102

Závod Terezín včetně OPŠ 33 682 40 156 119

Podnikové ředitelství 2 000 2 089 104

Opravy celkem 139 876 156 379 112

Finančně významné akce charakteru oprav fi nancované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik – rok 2009

Závod Karlovy Vary

• Teplá – K.Vary – oprava nábřežních zdí, ř. km 0,000–1,400 

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

Závod Chomutov

• VD Nechranice – oprava návodního líce 

• Komora klapek Meziboří – oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řadu 

Závod Terezín

• Luční potok – Leština , ř. km 2,785–2,980, oprava zdi od č.p.41 po zastávku 

• Oprava Libockého p., ř. km 9,150–11,980, Libědice-Čejkovice 

Investice

Plán 2009
Plnění k 

31.12.2009
Plnění k plánu 2009 

(%)

Stavby, technologie 166 843 177 276 106

Dotace na DIHM 42 815 43 566 102

Dotace na DINM 2 970 2 244 76

SZNR 23 500 21 498 91

Zálohy na DIHM 0 0 -

Projektové práce 17 000 16 245 96

Ostatní náklady na DlHM + pozemky 6 000 10 474 175

DINM 5 611 6 167 110

INVESTICE CELKEM 264 739 277 470 105 %

Finančně významné investiční akce stavebního charakteru fi nancované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik – rok 2009

Závod Karlovy Vary

• VD Skalka – rekonstrukce spodních výpustí

• MVE Cheb, Mlýnská – kompletní rekonstrukce

• Svatava v Kraslicích – úprava toku, ř. km. 26,025–26,750

Závod Chomutov

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

• Bílý potok, ř. km 6,25–6,53 (Litvínov, KP) – rekonstrukce

Závod Terezín

• Fotovoltaická elektrárna Povodí Ohře v Terezíně

• Rekonstrukce Jiříkovského p., ř. km. 2,000–2,500 – IV. etapa

• Rekonstrukce Rožanského p., ř. km. 0,242–0,700 v Rožanech u restaurace Balaton
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Dotace
Z  programů Ministerstva zemědělství – program 229 110 Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském ma-
jetku a 129 120 Prevence před povodněmi II. – byly čerpány dotační zdroje ve výši 40,679 mil. Kč. 

Současně nadále probíhala příprava zajištění dalších akcí z programu Prevence před povodněmi, z nichž nejvýznamnější, v pů-
sobnosti Povodí Ohře, státní podnik, jsou akce protipovodňové ochrany města Terezín a Bohušovic nad Ohří. 

Mimo výše zmíněného programu byla zabezpečována příprava akcí z dotačního titulu 15 mld., jenž je v gesci Ministerstva prů-
myslu a obchodu, akcí zařazených v Plánu oblasti povodí, u nichž je předpoklad fi nancování z Operačního programu životního 
prostředí Ministerstva životního prostředí a akcí zařazených do Operačních programů přeshraniční spolupráce Ministerstva pro 
místní rozvoj.

Čerpání dotačních prostředků v roce 2009 na investiční účely celkem:

Roční plán podniku: 45,785 mil. Kč

Skutečnost čerpání v roce 2009: 45,810 mil. Kč

Roční plán podniku – čerpání dotace na DlHM: 42,815 mil. Kč

Skutečnost čerpání v roce 2009: 43,566 mil. Kč

Roční plán podniku – čerpání dotace na DlHM: 42,815 mil. Kč

Skutečnost čerpání v roce 2009: 43,566 mil. Kč

Dotační tituly v dělení podle správců programů:

Ministerstvo zemědělství

Program 229 110 – „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, roky  2006 – 2009” – podpro-
gram OPŠ 114

Roční plán podniku: 14,100 mil. Kč

Skutečnost čerpání v roce 2009: 15,554 mil. Kč

Program 129 120 – „Podpora prevence před povodněmi II. na období let 2007 – 2013”

Roční plán podniku: 27,987 mil. Kč

Skutečnost čerpání v roce 2009: 25,125 mil. Kč

Podprogram 129 123 – Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků

Roční plán podniku: 15,600 mil. Kč

Skutečnost čerpání v roce 2009: 9,600 mil. Kč

Podprogram 129 124 – Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl

Roční plán podniku: 9,417 mil. Kč

Skutečnost čerpání v roce 2009: 13,280 mil. Kč

Podprogram 129 125 – Podpora vymezení záplavových území a studií odtokových poměrů

Roční plán podniku: 2,970 mil. Kč

Skutečnost čerpání v roce 2009: 2,244 mil. Kč

Akce v realizaci:

VD Janov – zajištění stability a bezpečnosti hráze
Celkové náklady 48,689 mil. Kč.
Z toho dotace činí 43,806 mil. Kč a 4,883 mil. Kč vlastní zdroje investora.
Čerpání dotace bylo roce 2009 splněno v objemu 13,280 mil. Kč.

Rekonstrukce Jílovského potoka, Jílové – Modrá 2. stavba, ř. km 10,419–10,800
Celkové náklady 16,951 mil. Kč.
Z toho dotace činí 16,104 mil. Kč a 0,847 mil. Kč vlastní zdroje investora. 
Čerpání dotace v roce 2009 bylo splněno v objemu 9,6 mil. Kč.

Zkapacitnění Bělského potoka v Děčíně, ř. km 1,620–1,880
Celkové náklady 14,075 mil. Kč.
Z toho dotace činí 13,372 mil. Kč a 0,703 mil. Kč vlastní zdroje investora. 
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Akce v přípravě:

Rekonstrukce skluzu VD Chřibská
s předpokládanými celkovými náklady 29 mil. Kč,

VD Křímov – rekonstrukce a doplnění injekční clony
s předpokládanými celkovými náklady 23,600 mil. Kč.

Rekonstrukce skluzu VD Chřibská
s předpokládanými celkovými náklady 29 mil. Kč,

PPO Města Terezín
s předpokládanými celkovými náklady 232,250 mil. Kč.

PPO Města Bohušovice nad Ohří 
s předpokládanými celkovými náklady 128,208 mil. Kč.

PPO na Ohři, Lenešice 
s předpokládanými celkovými náklady 39,810 mil. Kč.

PPO Královské Pořičí
s předpokládanými celkovými náklady 20,000 mil. Kč.

PPO Sokolova na Lobezském potoce
s předpokládanými celkovými náklady 25,000 mil. Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – svobodný stát Bavorsko 2007–2013

Akce v realizaci
Česko-německá ekologická vodní turistika (844 040 €)

z toho:

• Rekonstrukce jezového tělesa na Ohři v Tuhnicích, výstavba RP a vodácké propusti, s předpokládanými celkovými náklady 
17 mil. Kč

Akce v přípravě 
Zjišťování opětovného nárůstu obsahu Hg na přítoku do nádrže Skalka (80 000 €)

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi svobodným státem Sasko 
a Českou republikou

Akce v realizaci
Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách (240 000 €

Akce v přípravě 
Přeshraniční integrovaná ochrana vod a revitalizace vodních toků Gigug (29 000 €)

Ministerstvo životního prostředí 

Operační program životní prostředí

Akce dokončené
Dlouhá Stoka – revitalizace 2. et., ř. km 16,71–19,48 (2,985 mil. Kč)

Akce v přípravě 
Celkem 47 jmenovitých akcí s celkovými předpokládanými náklady 873,304 mil. Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

15 mld – revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého kraje 
a Karlovarského kraje

Akce v přípravě 
V procesu přípravy je státním podnikem Povodí Ohře zajišťováno celkem 5 akcí v souhrnné výši předpokládaných 
celkových nákladů 661,016 mil. Kč.

• Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru (261,320 mil. Kč)

• Revitalizace Podkrušnohorského přivaděče IV (dále PKP IV) (106,175 mil. Kč)

• Revitalizace přeložky Vesnického potoka (56,000 mil. Kč)

• Revitalizace Lobezského potoka (54,732 mil. Kč)

• Revitalizace řeky Bíliny od Chánova po jez Jiřetín (182,789 mil. Kč).
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Nový moderní proces plánování v oblasti vod pro celý prostor Evropské unie založila směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000, která nabyla účinnosti 
dne 22. prosince 2000. 

Hlavním cílem plánování v oblasti vod je vymezení a vzájemné sladění následujících veřejných zájmů:

• ochrana vody jako složky životního prostředí,

• ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,

• trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, ze-
jména pro účely zásobování pitnou vodou,

• řešení enviromentálních cílů a požadavků na ochranu vod, vodních útvarů a na vodu vázaných ekosystémů. 

V roce 2009 byl ukončen první cyklus plánování a po schválení všemi příslušnými kraji v prosinci 2009 se Plán oblasti povodí 
Ohře a dolního Labe stal závazným. Jeho schválením byla ukončena platnost Směrného vodohospodářského plánu. 

Schválený Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe je k dispozici v listinné podobě na příslušných krajských úřadech a na Povo-
dí Ohře, s.p. V elektronické podobě na adrese – http://www.poh.cz/VHP/pop/index.html a na portálu veřejné správy na ad-
rese – http://www.voda.gov.cz/portal/cz/. 

Výhledová studie potřeb vody

Od roku 2008 zajišťuje Povodí Ohře, státní podnik, zpracování Výhledové studie potřeb a zdrojů vody v oblasti povodí Ohře 
a dolního Labe – východní část, která posuzuje stávající zdroje vody především z hlediska jejich trvale udržitelného užívání 
pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby. Posouzení zdrojů odpovídá hydrologickým podmínkám v nezměněném kli-
matu a stavu odpovídajícímu výhledu klimatu pro období po roce 2050 odhadnutému na základě scénářů klimatické změny.

Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi

Povodí Ohře, státní podnik se dlouhodobě věnuje problematice ochrany území před povodněmi. V rámci těchto aktivit zajišťuje 
od roku 2009 zpracování studie proveditelnosti, která se zabývá zvýšením ochrany zastavěných území v povodí Ploučnice před 
povodněmi. V souladu s Plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe studie posoudí a zoptimalizuje jednotlivá opatření, která 
byla dříve v tomto území navržena. Opatření technického a revitalizačního charakteru a opatření v povodí budou studií vyhodno-
cena z hlediska odtokových poměrů, majetkoprávních vztahů, zájmů ochrany přírody a z hlediska ekonomiky. Studie na základě 
vyhodnocení navrhne proveditelná opatření. Studie proveditelnosti je spolufi nancována z Operačního programu životní prostředí. 

Ochrana a kontrola jakosti vod

Statní podnik Povodí Ohře zajišťuje ochranu jakosti povrchových a podzemních vod. Zároveň provádí kontrolu jakosti povrcho-
vých vod a hájí zájmy dané platným Plánem hlavních povodí a vodním zákonem. 

Hlavní náplní práce odborných útvarů, např. oddělení jakosti vod, je vyjadřovací činnost. Stanoviska jsou vypracována přede-
vším k vodoprávním řízením, která jsou spojena s vypouštěním odpadních vod, a k investičním činnostem plánovaným ve správ-
ním území státního podniku. Mezi významná jednání, kterých se oddělení jakosti v roce 2009 zúčastnilo, lze jmenovat jednání 
se zástupci ČEZ, a.s. ve věci výstavby nového paroplynového bloku v elektrárně Počerady. 

S vyjadřovací činností je úzce spojeno zpracování a poskytování různých údajů o čistotě povrchových vod jak pro potřeby pod-
niku Povodí Ohře, tak pro veřejnou správu, samosprávu, ale i pro jiné subjekty jako jsou například konzultační a projekční kan-
celáře. Poskytujeme také údaje o jakosti vod na Vodohospodářský informační portál Voda www.voda.gov.cz. 

Další činností oddělení jakosti vod je koordinace kontrolní činnosti hospodaření v ochranných pásmech vodárenských nádrží 
ve správě podniku povodí Ohře a dále na základě smlouvy s Zemskou správou přehrad i v povodí saských vodárenských nádr-
ží. 

Povodí Ohře, s.p. se v roce 2009 zapojilo do dvou významných mezinárodních projektů, které řeší kvalitu vody v nádržích Skal-
ka a Fláje a jsou částečně hrazeny z dotačního titulu „Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2007–2013 – Cíl 3“. 

V roce 2009 byl dokončen projekt „Problematika živin a sinic ve vodní nádrži Skalka“, na kterém se státní podnik Povodí Ohře 
významně podílel. Výsledkem projektu je podrobné posouzení celé řady možných opatření k zamezení masového rozvoje sinic 
na VN Skalka. Byla doporučena zejména dlouhodobá opatření v povodí k řešení příčin, a tedy zejména k omezení vstupu zne-
čištění fosforem. Druhý projekt „Výzkum možnosti minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných 
horách“ bude v následujících letech řešit možnosti degradace zejména huminových látek v povodí vodárenské nádrže Fláje.

Plánování v oblasti vod
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Havárie ohrožující jakost vody

Povodí Ohře, státní podnik, se spolu s dalšími složkami podílí i na odstraňování následků havárií ohrožujících kvalitu podzem-
ních a povrchových vod. Havarijní technici státního podniku nejčastěji zasahují spolu s Hasičským záchranným sborem a se spo-
lečností DEKONTA, která zajišťuje speciální služby v případě vážných 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 pod-
niku Povodí Ohře vyrovnaný.

Nejzávažnější havárií v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře v roce 2009 byl únik pyrolyzních benzinů z areálu 
Unipetrolu RPA do Bílého potoka a následně do Bíliny a Labe. Událost z 23.12. si vyžádala mimořádné nasazení ze strany Ha-
sičského záchranného sboru, České inspekce životního prostředí a havarijní služby našeho podniku.
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Monitoring

Kontrolu povrchových vod zajišťují vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Ohře, které v roce 2009 převáž-
nou částí laboratorní kapacity zabezpečovaly monitoring povrchových vodních útvarů tekoucích a stojatých vod, vyplývají-
cí z „Programu provozního monitoringu povrchových vod oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ v souladu s požadavky směrni-
ce 2000/60/ES. Program provozního monitoringu na rok 2009 byl řádně připraven v termínu určeném schváleným Rámcovým 
programem monitoringu. Nikdy však nedošlo k jeho schválení Ministerstvem životního prostředí (MŽP), ačkoliv Rámcový program 
monitoringu určuje termín schválení do konce předcházejícího roku. Na žádost o schválení MŽP vůbec nereagovalo.

Celkové náklady Povodí Ohře, s.p. na navržený Program provozního monitoringu Oblasti povodí Ohře a dolního Labe byly pro 
rok 2009 vyčísleny na 23 366 174 Kč bez DPH. Z toho 40 % (9 346 470 Kč) mělo být hrazeno z vlastních zdrojů. Počítáno 
bylo s fi nancováním 60 % (14 019 740 Kč) od MŽP. V roce 2009 však nebylo fi nancování za strany MŽP vyřešeno. Pouze za 
1. čtvrtletí byly ze strany MŽP tyto fi nanční prostředky poskytnuty (2 742 551,40 Kč), v ostatních čtvrtletích byly náklady zcela 
hrazeny Povodím Ohře, s.p.

V roce 2009 se prováděl pravidelný monitoring (s četností 6 až 12 odběrů za rok) na 229 profi lech Povodí Ohře, státní pod-
nik, 56 profi lech ZVHS na vodách tekoucích a na 23 profi lech (většinou směsný vzorek a zonační vzorky v hloubkových horizon-
tech) Povodí Ohře, státní podnik, a 7 profi lech ZVHS na vodách stojatých.

V roce 2009 bylo ve vodohospodářských laboratořích zpracováno více než 8400 vzorků. Procentní podíl jednotlivých výkonů 
vodohospodářských laboratoří je uveden v grafu.

60 %

8 %3 %
3 %

9 %

17 % Provozní monitoring
Ostatní monitoring POH
Monitoring pro státní správu
Kontrola znečištění pro SFŽP
Monitoring pro ZVHS
Ostatní externí služby

Struktura výkonů vodohospodářských laboratoří v roce 2009

Vodohospodářský dispečink

Rok 2009 byl charakteristický, stejně jako několik posledních let, výraznou plošnou variabilitou srážkových úhrnů a průtoků. Od 
poloviny července téměř do konce září došlo na některých povodích k tak výraznému hydrologickému suchu, že si situace vyžá-
dala zákaz odběrů vody z toků rozhodnutím vodoprávních orgánů. Jednalo se o přítoky Blšanky – potoky Leska, Mlýnský, Kyselý 
a Rohozecký a o všechny přítoky uvedených vodních toků, dále se jednalo o Hačku, Hutnou II a potoky Podmileský, Široký, Kláš-
terecký a Hradišťský. Opakovaně nejhorší situace byla na toku Blšanky.

Naproti tomu na přelomu měsíce června a července zasáhly Českou republiku na několika místech silné přívalové bouřky s velmi 
nebezpečnými doprovodnými jevy. Na našem území se jednalo o části Děčínska a Českolipska. Následné přívalové povodně, 
s extrémně rychlým vzestupem hladiny, zasáhly nejvíce toky Kamenice, Ploučnice a zcela mimořádně její pravostranný přítok Bys-
trou. Situace byla tak vážná, že hejtmanka Ústeckého kraje vyhlásila dne 6.7.2009 na území nejvíce postižených obcí stav ne-
bezpečí. Povodňové škody, vyčíslené k 12. 8. 2009 na majetku státního podniku, dosáhly téměř 89 mil. Kč.

Oblast protipovodňové ochrany je jednou ze zásadních činností dispečinku. Proto bylo také v roce 2009, v rámci preventivní 
činnosti státního podniku, realizováno pravidelné školení povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností. Dále jsme spolupra-
covali s krajskými orgány při školení jejich povodňových komisí. Dalším krokem k rozšíření spolupráce v oblasti protipovodňové 
ochrany státního podniku bylo přistoupení k České protipovodňové asociaci. Jedná se o sdružení fi rem, školských a vědeckých 
ústavů, které jsou zaměřeny na podporu protipovodňové ochrany.
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Ekonomika podniku 

Také v roce 2009 pokračovalo úspěšné hospodaření podniku.

Plánované rozhodující tržby byly překročeny, zejména díky vyšším odběrům povrchové vody u akciové společnosti ČEZ. Přes-
to se i nadále meziročně celkové odběry povrchové vody snižují. Zdroje, které byly vytvořeny navíc proti plánu, byly vynaloženy 
na krytí vyššího objemu výdajů na péči o svěřený vodohospodářský majetek jak v opravách, tak v technickém zhodnocení. Dopl-
něna byla i rezerva 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 2009 ověřila  nezávislá auditorská fi rma, která potvrdila, že tyto doku-
menty podávají objektivní a důvěryhodný obraz hospodaření státního podniku Povodí Ohře.

Personální, mzdová a sociální oblast 

Počet zaměstnanců

V podniku bylo k 31. 12. 2009 zaměstnáno celkem 607 osob – 198 žen a 409 mužů. Průměrný přepočtený počet zaměst-
nanců  v roce 2009 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. 

Mzdový vývoj

Vedení podniku usiluje o realizaci takového mzdového vývoje, který je v relaci  se  zvyšujícími se nároky na kvalifi kovanost, 
odpovědnost, 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 průměrný měsíční výdělek o 6,8 %. Podniku se podařilo, stejně jako v minulém roce, dosáhnout takového průměrného 
výdělku, který pokryl infl ační tlaky a znamenal růst reálné mzdy.
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9,15 %

5,51 %
23,53 %
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Program vzdělávání

Program vzdělávání se soustředil zejména na realizaci skupinových a individuálních kurzů, seminářů a školení k prohloube-
ní kvalifi kace zaměstnanců a  k získání zvláštních oprávnění nutných k výkonu povolání. Pozornost je věnována i rozvoji mana-
žerských schopností a dovedností vedoucích zaměstnanců a personálních rezerv. Na vzdělávání zaměstnanců podnik vynaložil 
1 432 tis. Kč, což činí 0,68 %  z objemu vyplacených mzdových prostředků.  V roce 2009 si doplňovalo či zvyšovalo kvalifi ka-
ci kombinovaným studiem celkem 22 zaměstnanců. Kvalifi kační dohoda byla uzavřena se 4 zaměstnanci.

Sociální program

Podnik přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění, poskytuje závod-
ní 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 2009 činily 11 466 tis. Kč.

Bezpečnost práce

Systém řízení BOZP v podniku  je realizován v souladu s novými moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. V roce 
2009 se stalo celkem 11 pracovních úrazů s pracovní neschopností. Téměř ve všech případech  bylo příčinou nepředvídatelné 
riziko práce a špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. Na osobní ochranné pracovní prostředky vynaložil podnik celkem 
1 816 tis. Kč a na závodní lékařskou preventivní péči 239 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 9809598 -5070855 4738743 4633986

B. Dlouhodobý majetek 002 9397803 -5065320 4332483 4277092

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 65075 -32982 32093 30238

1. Software 004 20935 -19465 1470 2325

2. Ocenitelná práva 005 473 -473 0 0

3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 006 16267 -13044 3223 5302

4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 007 27400 27400 22611

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 008 9321328 -5020938 4300390 4246854

B. II. 1. Pozemky 009 236517 236517 233859

2. Stavby 010 7902673 -4265699 3636974 3558626

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 011 949758 -687741 262017 249431

4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 012 1749 -937 812 892

5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 013 166114 -6345 159769 195444

6. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 014 64517 -60216 4301 8602

B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek 015 11400 -11400 0 0

1. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 016 11400 -11400 0 0

C. Oběžná aktiva 017 408606 -5535 403071 355598

C. I. Zásoby 018 6256 0 6256 8148

C. I. 1. Materiál 019 3460 3460 3453

2. Nedokončená výroba a polotovary 020 2788 2788 4695

3. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 021 8 8

C. II. Dlouhodobé pohledávky 022 384 0 384 403

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 023 105 105 130

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 024 279 279 273

C. III. Krátkodobé pohledávky 025 147775 -5535 142240 84913

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 026 86870 -5511 81359 63022

2. Stát – daňové pohledávky 027 2782 2782 8783

3. Krátkodobé poskytnuté zálohy 028 1543 1543 1610

4. Dohadné účty aktivní 029 461 461 11

5. Jiné pohledávky 030 56119 -24 56095 11487

C. VI. Krátkodobý fi nanční majetek 031 254191 0 254191 262134

C. IV. 1. Peníze 032 195 195 222

2. Účty v bankách 033 253996 253996 261912

D. I. Časové rozlišení 034 3189 0 3189 1296

D. I. 1. Náklady příštích období 035 3186 3186 1188

2. Příjmy příštích období 036 3 3 108

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2009 (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 4738743 4633986

A. Vlastní kapitál 038 4419940 4392266

A. I. Základní kapitál 039 4068283 4068283

A. I. 1. Základní kapitál 040 4068283 4068283

A. II. Kapitálové fondy 041 82486 81007

1. Ostatní kapitálové fondy 042 82486 81007

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 043 238800 220575

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 044 89496 85016

2. Statutární a ostatní fondy 045 149304 135559

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  
(+/-) ř. 36 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

046 30371 22401

B. Cizí zdroje 047 317678 240815

B. I. Rezervy 048 76421 55415

1. Rezerva na daň z příjmů 049 10200 14680

2. Ostatní rezervy 050 66221 40735

B. II. Dlouhodobé závazky 051 86053 74307

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

2. Dlouhodobé přijaté zálohy 053 891 411

3. Odložný daňový závazek 054 84620 73354

B. III. Krátkodobé závazky 055 155204 111093

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 056 69577 64688

2. Závazky k zaměstnancům 057 20754 19921

3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 058 12194 11888

4. Stát – daňové závazky a dotace 059 47801 9242

5. Krátkodobé přijaté zálohy 060 1399 2195

6. Dohadné účty pasivní 061 2753 2435

7. Jiné závazky 062 726 724

C. I. Časové rozlišení 063 1125 905

C. I. 1. Výdaje příštích období 064 669 381

2. Výnosy příštích období 065 456 524

 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 770419 746473

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 02 765483 737513

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 03 -1907 1983

3. Aktivace 04 6843 6977

B. Výkonová spotřeba 05 257704 242332

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 06 63712 54181

B. 2. Služby 07 193992 188151

+ Přidaná hodnota 08 512715 504141

C. Osobní náklady 09 288740 271389

C. 1. Mzdové náklady 10 210423 195549

C. 2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 69427 67385

C. 3. Sociální náklady 12 8890 8455

D. Daně a poplatky 13 1595 1275

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 14 182883 182026

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 15 3001 3277

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 16 2999 3243

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 17 2 34

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu

18 714 610

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 19 712 576

F. 2 Prodaný materiál 20 2 34

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

21 16753 33440

IV. Ostatní provozní výnosy 22 7708 15216

H. Ostatní provozní náklady 23 5181 9203

* Provozní výsledek hospodaření 24 27558 24691

X. Výnosové úroky 25 3942 8879

N. Nákladové úroky 26 1 13

XI. Ostatní fi nanční výnosy 27 1066 61

O. O. Ostatní fi nanční náklady 28 1269 208

* Finanční výsledek hospodaření 29 3738 8719

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 30 6786 11009

Q. 2. - odložená 31 6786 11009

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 32 24510 22401

XIII. Mimořádné výnosy 33 1581

R. Mimořádné náklady 34 -4280

* Mimořádný výsledek hospodaření 35 5861 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 36 30371 22401

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 37 37157 33410

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2009 (v tis. Kč)
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Přehled o peněžních tocích (cash fl ow) v tis. Kč k 31. prosinci 2009

r. 2009 r. 2008

P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 262 134 225 778

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 31 296 33 410

A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 188 864 211 163

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

182 923 182 026

A.1.2 změna stavu opravných položek a rezerv 16 753 33 440

A.1.3 zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) -2 286 -2 666

A.1.4 výnosy z dividend a podílů na zisku 

A.1.5 vyúčt. nákl.úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) -3 941 -8 866

A.1.6 ostatní nepeněžní operace -4 585 7 229

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

220 160 244 573

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) 6 987 3 262

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

-51 248 -1 125

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

56 343 6 666

A.2.3 změna stavu zásob (+,-) 1 892 -2 279

A´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami (A´+ A.2) 227 147 247 835

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

A.4 přijaté úroky  3 942 8 879

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 (+,-)

5 861 0

A´´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A´´ + A.3 až A.6) 236 949 256 701

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1  výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -243 166 -219 431

B.2  příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 2 232 2 853

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

B´´´  Čistý peněžní tok vztahující se k invest. činnosti (B.1 až B.3) -240 934 -216 578

Peněžní toky z fi nanční činnosti

C.1 Změna stavu dlouhodob., popř. krátkodobých závazků (+,-) 481 -44

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6) -4 439 -3 723

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 (+,-) -4 439 -3 723

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 společnos-
ti (-)

C´´´ Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti (C.1 + C.2) -3 958 -3 767

F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A´´´ + B´´´ + C´´´) -7 943 36 356

R Stav peněžních prostředků na konci období (P +,-F) 254 191 262 134
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2009 (v tis. Kč)

Ozn. Název Minulé účet. období

Počáteční 
zůstatek

Snížení Zvýšení Konečný zů-
statek

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 z minulých let

K. Výsledek hospodaření po zdanění 22 401

* Vlastní kapitál celkem 4 372 408 4 392 266

Ozn. Název Sledované účet. období

Počáteční 
zůstatek

Snížení Zvýšení Konečný zů-
statek

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 85 016 4 480 89 496

F. Ostatní fondy ze zisku 135 559 4 442 18 187 149 304

F.1. FKSP 27 808 4 442 5 266 28 632

F.2. Fond investiční výstavby 63 379 7 921 71 300

F.3. Fond odměn 44 372 5 000 49 372

* Fondy ze zisku celkem 220 575 4 442 22 667 238 800

G. Kapitálové fondy 81 007 244 1 723 82 486

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH

I. VH ve schvalovacím řízení 22 401

J. Neuhrazená ztráta z minulých let

K. Výsledek hospodaření po zdanění 30 371

* Vlastní kapitál celkem 4 392 266 4 419 940
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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 
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, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Statutární orgán: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Členové dozorčí rady: Ing. Daniel Pokorný, předseda dozorčí rady
 Ing. Lubomír Petružela, CSc., místopředseda dozorčí rady
 Ing. Petr Dobrovský
 Ing. Radomil Gold
 PaedDr. Josef Novotný
 Ing. Zdeněk Círus
 Ing. Radek Jelínek
 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 2009 byly provede-
ny tři změny v obchodním rejstříku:

• změna osoby oprávněné jednat jménem zakladatele,

• změna počtu členů dozorčí rady a jejich jmen,

• změna osoby 3. zástupce generálního ředitele.

3. Sestavení účetní závěrky
Rozvahový den: 31. 12. 2009
Okamžik sestavení účetní závěrky: 15. 2. 2010 v 10.30 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 2009 rok 2008

Prům. přepočtený počet zaměstnanců 605,2 605,5

z toho: členů statutárních orgánů 1 1

Osobní náklady v tis.Kč 288 740 271 389

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 jednoho zaměstnance a jsou proto obsaže-
ny v souhrnné položce za zaměstnance. Členové dozorčí rady nejsou v souvislosti se svým členstvím v dozorčí radě odměňová-
ni. Statutárnímu orgánu a dozorční radě nejsou poskytovány  jakékoliv mimořádné výhody. Některým vedoucím pracovníkům (ře-
ditelé, 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). Po třech letech nepřetržitého 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 2009
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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 a č. 2
Oběh účetních dokladů a jejich náležitostí č. 8/2004 vč. dodatku č. 1
Řádná inventarizace majetku a závazků státního podniku k 31. 12. 2009 č. 16/2009
Rozpisy účtů č. 10/2008
Roční uzávěrka za rok 2009 č. 20/2009
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 sta-
noveno vnitropodnikovými cenami,

b/ dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve vlastních nákladech, t.j. osobní náklady a další vlastní ná-
klady 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 vodá-
renských nádržích.

2.2 Reprodukční pořizovací ceny pro ocenění majetku byly v roce 2009 použity pro ocenění výzisku materiálu v hod-
notě 181 tis. Kč. 

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

2.4 Použité metody účtování
Proti účtům kapitálu (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. 

2.5 Dlouhodobý majetek je zatříděn podle SKP a klasifi kace 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 před-
pokládané doby upotřebitelnosti rovnoměrně po dobu 30–40 let, vodní díla až 100 let, úpravy na tocích 30–40 let, technolo-
gie na vodních dílech 20 let, počítače a kancelářské stroje 3–4 roky. Dlouhodobý hmotný majetek od 15 tis. Kč do 40 tis. Kč 
se odpisuje rovnoměrně po dobu 3 let. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se odpisuje rovnoměrně podle doby upo-
třebitelnosti 5–6 let.

2.6 Opravné položky k majetku

 

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 re-
alizaci vzhledem k vnějším nebo vnitřním okolnostem ohroženo (odpis zmařených investic v roce 2009 činil 1 mil. Kč). Oprav-
ná položka k fi nančnímu majetku (akcie Kreditní banky) byla vytvořena v minulých letech do 100 % a vzhledem k dosud neukon-
čenému konkurzu nebylo v letech 2002–2009 použito ocenění reálnou hodnotou a byla ponechána vytvořená 100 % oprav-
ná  položka. Opravné položky k pohledávkám starším jak 3 měsíce, k pohledávkám z penalizací nebo jinak ohroženým pohle-
dávkám (na základě dostupných informac) jsou vytvořeny do výše 100 %. Vytvořené opravné položky k provoznímu monitoringu 
z roku 2008 byly po úhradě pohledávek rozpuštěny.

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

Opravná položka k: sledova-
né ob-
dobí

minulé 
období

sledova-
né ob-
dobí

minulé 
období

sledova-
né ob-
dobí

minulé 
období

sledova-
né ob-
dobí

minulé 
období

dlouhodobému majetku 7 684 9 182 1 059 2 003 1 936 3 501 6 807 7 684

zásobám 0 0 0 0 0 0 0 0

fi nančnímu majetku 11 400 11 400 0 0 0 0 11 400 11 400

pohledávkám – zákonné 637 593 0 46 3* 2 634 637

pohledávkám – zákonné (kon-
kurz)

3 355 6 240 48* 319 149 3 204 3 254 3 355

pohledávkám – účetní 6 908 1 498 6 917 5 974 12 177 564 1 648 6 908

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

        

Celkem 32 475 28 913 8 024 10 833 16 756 7 271 23 743 32 475

*/ 3 tis. Kč není zúčtováno v nákladech, přeúčtováno z OP zákonných do OP zákonných v konkurzu
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2.7 Při přepočtu pohledávek a závazků v cizích měnách na českou měnu, pokladních operacích ve valutové pokladně a ban-
kovních operacích bylo použito aktuálních denních kurzů vyhlášených Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního přípa-
du. 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 fi nanční 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
Odložený daňový závazek r. 2008 15 719 200 Kč
Přepočet odložené daně r. 2001–2008 (z 20 % na 19 %) - 4 453 670 Kč

Odl. daňový závazek k 31. 12. 2009 (ř. B. II.10. rozvahy) 84 619 730 Kč 
Za rok 2009 byla vytvořena rezerva na odloženou daň v částce 10 200 000 Kč

1.2 Čerpání dotací na investiční a provozní účely

Investiční dotace z MZe na odstranění následků povodní 2006 (229 114) 14 100 tis. Kč
Investiční dotace z MZe na protipovodňová opatření (129 120) 29 018 tis. Kč
Investiční dotace z MŽP – SFŽP (115 122) 2 687 tis. Kč
Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013*: 9 927 tis. Kč
Investiční dotace z MMR-EU (101) 5 tis. Kč
Neinvestiční dotace z MMR – EU (002) 3 163 tis. Kč

Celková hodnota dotací činila 48 973 tis. Kč

* Přesné vyčíslení jednotlivých dotací bude provedeno po vyhodnocení způsobilých výdajů.

1.3 Informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
Informace v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za minulé účetní období nebyly upravovány. Ve výkazu zisku a ztráty vykázaný mi-
mořádný výsledek hospodaření vznikl snížením nákladů loňského roku na vrub účtu 021 (při sestavení daňového přiznání za rok 
2008 přehodnocena oprava budovy na technické zhodnocení). Ve výkazu Cash fl ow je mimořádný výsledek hospodaření zahr-
nut v nepeněžním plnění (v roce 2009 není spojeno s tokem peněz). Vyšší objem ostatních fi nančních nákladů a výnosů proti mi-
nulému  období vznikl zaúčtováním kurzových rozdílů u  dotací z evropských fondů.

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.



29

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. Nejvýznamnějšími přírůstky v roce 2009 byly rekonstrukce VD a toků v hodnotě 166 mil. 
Kč, rekonstrukce provozních budov za 37 mil. Kč,  obnova technologií na VD za 41 mil. Kč, obměna mechanizace a vozidel 
za 16 mil. Kč, laboratorních přístrojů, měřících přístrojů a výpočetní techniky v hodnotě 5 mil. Kč. Byla uvedena do provozu prv-
ní fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 80 kWp.

b/ dlouhodobý nehmotný majetek 

V roce 2009 došlo k aktualizaci stávajícího software a pořízení dalších studií záplavových území. Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek tvoří náklady na tvorbu Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe, který bude zařazen v březnu 2010.

c/ podrozvahová evidence

dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace 548 161 tis. Kč (r. 2008 – 504 972 tis. Kč)
dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace 38 674 tis. Kč (r. 2008 – 36 429 tis. Kč)
drobný hmotný majetek (500 až 15 000 Kč) 44 558 tis. Kč (r. 2008 – 41 984 tis. Kč) 
drobný nehmotný majetek (do 60 000 Kč) 6 169 tis. Kč (r. 2008 – 5 739 tis. Kč)

d/ hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem, nemáme

Pozemky zatížené věcnými břemeny (vstupy na pozemky, liniové stavby pod povrchem) činí 6,1 % z celkové hodnoty pozemků. 
Evidovaná hodnota věcných břemen činí 2 670 tis. Kč.

Území závodu pozemky celkem 
(v tis.Kč)

pozemky s věcným 
břemenem

%

Karlovy Vary 86 701 3 200 3,7

Chomutov 103 289 6 062 5,8

Terezín 45 614 5 182 11,4

Podnikové ředitelství 913

Celkem 236 517 14 444 6,1

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 ob-
dobí

sledované 
období

minulé ob-
dobí

sledované 
období

minulé ob-
dobí

sledované 
období

sledované 
období

Pozemky 236 517 233 859   236 517 233 859 2 827 169

Stavby 7902673 7 699 801 4 265 237 4 140 775 3 637 436 3 559 026 202 872

Sam. mov.věci a soubory 949 758 901 013 687 741 651 582 262 017 249 431 63 313 14 568

Stroje, přístroje, zařízení 814 756 766 565 601 833 568 939 212 923 197 626 53 322 5 131

Dopravní prostředky 107 935 108 221 63 050 60 135 44 885 48 086 8 191 8 477

Inventář 1 274 1 274 1 251 1 216 23 58 0 0

DLHM do 40tis.Kč 25 793 24 953 21 607 21 292 4 186 3 661 1 800 960

Ostatní DLHM 1 749 1 749 937 857 812 892 0 0

Nedokončený DLHM 166 114 202 728   166 114 202 728 269 059 305 673

Celkem 9 256 811 9 039 150 4 953 915 4 793 214 4 302 896 4 245 936 538 071 320 410

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 20 935 24 693 19 465 22 368 1 470 2 325 578 4 336

Ocenitelná práva 473 473 473 473 0 0   

Jiný dlouh.nehm.majetek 16 267 15 770 13 044 10 468 3 223 5 302 497  

Nedokončený DLNM 27 400 22 611  27 400 22 611 8 412 3 623

Celkem 65 075 63 547 32 982 33 309 32 093 30 238 9 487 7 959
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3.2 Pohledávky
a/ pohledávky po lhůtě splatnosti 5 402 tis. Kč (r. 2008 – 11 709 tis. Kč)

z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti 4 852 tis. Kč (r. 2008 – 4 666 tis. Kč)
 z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu 3 382 tis. Kč (r. 2008 – 3 163 tis. Kč)
pohledávky starší 5 let 3 470 tis. Kč (r. 2008 – 3 560 tis. Kč)
 z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu 2 843 tis. Kč (r. 2008 – 2 903 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 586 tis. Kč
 – pozemky (bezúplatné převody od ZVHS, PF ČR) 1 137 tis. Kč
snížení – upřesnění cen pozemků dle výpisu KÚ 110 tis. Kč
 – pozemky (bezúplatný převod na ZVHS, PF ČR) 2 tis. Kč
 – oprava účtování min. roku (z peněžního daru na dotace) 132 tis. Kč
fondy ze zisku:
fond kulturních a sociálních potřeb
zvýšení – doúčtování z přídělu ze zisku 2008 1 106 tis. Kč
 – základní příděl ze zisku 2009 – záloha 4 157 tis. Kč
 vratka čerpání osobního účtu minulého roku 3 tis Kč
snížení – čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb 4 442 tis. Kč

b/ rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 22 401 tis. Kč
příděl do rezervního fondu 4 480 tis. Kč
příděl do fondu investic 7 921 tis. Kč
příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 5 000 tis. Kč 
v tom: zákl. příděl – zúčtovaná záloha z roku 2007 (účet 378) 3 894 tis. Kč
 další příděl do fondu 1 106 tis. Kč
příděl do fondu odměn 5 000 tis. Kč
Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem dne 5. 5. 2009, čj. 15611/2009–13220.

c/ návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009 30 371 tis. Kč
rezervní fond 6 074 tis. Kč
fond investic 10 297 tis. Kč
fond kulturních a sociálních potřeb 7 000 tis. Kč
fond odměn 7 000 tis. Kč

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

v investiční oblasti – 328 tis. Kč nevypořádané záruky za provedení a kvalitu díla
v provozní oblasti – 51 tis. Kč faktury se splatností 12/2009, došlé a proplacené v lednu 2010

b/ prosincové závazky – 8 527 tis. Kč sociální pojištění
 – 3 667 tis. Kč zdravotní pojištění
 – 4 230 tis. Kč daně z příjmu ze závislé činnosti a silniční daně
byly uhrazeny v příslušných splatných termínech v lednu 2010

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 

V roce 2009 byla v souladu s vnitřním předpisem vytvořena účetní rezerva na riziko spojené s chovem ryb v souvislosti s mož-
ným negativním vývojem genofondu a dále na riziko mimořádných nákladů spojených s prováděním zabezpečovacích prací při 
povodních a jejich následných oprav. Část vytvořené rezervy byla čerpána v souvislosti s červencovými povodňovými stavy v ob-
lasti Děčínska a Českolipska.

3.6. Výnosy provozní oblasti

Tuzemsko Zahraničí Celkem

Činnost 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Výnosy provozní oblasti celkem 780 719 764 471 409 495 781 128 764 966

z toho: úplaty za odběr povrchové vody 468 723 449 773   468 723 449 773

čerpání a doprava vody 72 717 45 051   72 717 45 051

výroba elektrické energie 194 925 197 824   194 925 197 824

tržby laboratoří* 7 835 9 513   7 835 9 513

pronájmy 8 267 7 143 106 97 8 373 7 240

provozní dotace 3 163 11 780   3 163 11 780

* rok 2008 bez tržeb za provozní monitoring ve výši 12 444 tis. Kč.
* rok 2009 bez tržeb za provozní monitoring ve výši 2 743 tis. Kč, MŽP objednalo pouze 1. čtvrtletí.

3.7. Náklady provozní oblasti

Náklad 2009 2008

Náklady provozní oblasti celkem 753 570 740 275

z toho: spotřeba materiálu 21 767 22 214

spotřeba energií* 33 552 21 124

opravy 156 379 151 822

ostatní služby 37 613 32 398

mzdové náklady 210 423 195 549

sociální a zdravotní pojištění 69 427 67 385

odpisy (bez odpisu oceň.rozdílu) 178 582 177 725

tvorba rezerv a opravných položek 44 397 47 555

zúčtování rezerv a opravných položek -27 644 -14 115

zúčtování opravných položek k nabytému majetku 4 301 4 301

pojištění majetku a osob 2 001 1 985

* nárůst způsoben čerpáním pro hydrickou rekultivaci města Most

Rezervy účetní zůstatek 
k 1. 1.

tvorba čerpání zůstatek 
k 31. 12.

Sociální a zdravotní poj. (roč.odměna) 128 187 128 187

Soudní spory 2 500 1 600 0 4 100

Pokuty 500 0 0 500

Oprava Rolavy – Nejdek 2 900 0 2 900 0

Meziboří – komora klapek 1 920 0 1 920 0

VD Nechranice – vnitřní nátěr segmentů 594 0 594 0

Pronájmy pozemků 2 000 800 0 2 800

MVE Jindřichov – oprava betonů 193 0 193 0

Rezerva na povodňová rizika 30 000 31 000 5 155 55 845

Odložená daň z příjmu 14 680 10 200 14 680 10 200

Rizika spojená s chovem ryb 0 2 789 0 2 789

Celkem 55 415 46 576 25 570 76 421
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3.8. Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj nemáme.

3.9. Náklady na povinný audit účetní závěrky za rok 2009 činí 70 tis. Kč (bez DPH).

3.10. Použité zkratky: ČR – Česká republika, KS – Krajský soud, SKP – Standardní klasifi kace produkce, CZ-CC – Klasifi kace 
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, DLNM – dlouhodobý nehmotný majetek, DLHM – dlouhodobý hmotný majetek, 
FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb, MVE – malá vodní elektrárna.
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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 affl uents of the lower Elbe. The managed area spreads 
over the Karlovy Vary, Ústí and Liberec regions. 

The annual report informs about the acquisitions of fi xed assets which in 2009 amounted to 277.5 million CZK. These fi xed as-
sets primarily include investments in construction, purchases of machinery and equipment and expenses for water management 
planning in the area. In 2009, the repairs of fi xed assets were 156.4 million CZK.  

In 2009, the consumption was 148.3 million m3 of surface water. Another source of income represented the production of elect-
ric power. In 2009, 90.0 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 32 environmental incidents reported, out of which 14 with oil pollution.  

Basic economic fi gures for 2009:

Revenues 787,717 thousand CZK

Expenses 757,346 thousand CZK

Profi t 30,371 thousand CZK

Equity as of 31 December 2009 4,419,940 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 
Ministerstvo 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 2009 vynaloženo 277,5 mil. Kč. Sklá-
dá se zejména ze stavebních investic, nákupu strojů a zařízení a nákladů na vodohospodářské plánování v oblasti vod. Opravy 
dlouhodobého hmotného majetku dosáhly v roce 2009 výše 156,4 mil. Kč. 

V roce 2009 činily odběry 148,3 mil. m3 povrchové vody. Dalším zdrojem příjmů byla výroba elektrické energie. Za rok 2009 
bylo vyrobeno 90,0 GWh. 

V úseku plánování v oblasti vod byly dokončeny úpravy 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 2009 bylo zaznamenáno 32 ekologických havárií, z toho 14 ropných.

Základní ekonomické údaje za rok 2009:

Výnosy 787 717 tis. Kč

Náklady 757 346 tis. Kč

Zisk 30 371 tis. Kč

Vlastní kapitál k 31. 12. 2009 4 419 940 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 Wasser-
werken, der Schutz der Oberfl ächen- und Grundwasserqualität im Einzugsgebiet Eger, der links- und rechtseitigen Nebenfl üsse 
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 2009 277,5 Mio. CZK verausgabt wurden. 
Dabei ging es insbesondere um Bauinvestitionen, Ankauf von Maschinen und Anlagen sowie Aufwendungen für die wasserwirts-
chaftliche Planung auf dem Gebiet der Gewässer. Die Reparaturen der Sachanlagen betrugen im Jahr 2009 156,4 Mio. CZK.

Im Jahre 2009 wurden für 148,3 Mio. m3 des Oberfl ächenwassers eingenommen. Eine weitere Einnahmenquelle war die Pro-
duktion der elektrischen Energie. Im Jahre 2009 wurden 90,0 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 2009 wurden 32 Umwelthavarien, davon 14 Erdölhavarien erfasst.

Grundlegende ökonomische Daten für das Jahr 2009:

Erträge 787 717 Tsd. CZK

Aufwendungen 757 346 Tsd. CZK

Gewinn 30 371 Tsd. CZK

Eigenkapital zum 31. 12. 2008 4 419 940 Tsd. CZK

Resümee

Fotografi e ve Výroční zprávě jsou z nultého ročníku fotografi cké soutěže „Voda“ zaměstnanců Povodí Ohře, státní podnik.
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Povodí Ohře, státní podnik,  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, tel.: 474 636 111, fax: 474 627 288

poh@poh.cz, www.poh.cz
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