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Úvodní slovo generálního ředitele

Uplynulý rok 2010 byl pro státní podnik Povodí Ohře rokem plným významných a výrazných událostí. Kromě standardních ročních 
postupů a podnikem plánovaných činností a akcí, naplnily část kapacity podniku organizační změny i náhlé objemem i důsledky 
neočekávané projevy přírody. 

Státní podnik Povodí Ohře se stal hlavním organizátorem Magdeburského semináře, významného mezinárodního odborného setká-
ní věnovaného v loňském roce aktuálním tématům správy povodí se zaměřením na hydromorfologické aspekty a dopady klimatické 
změny. Také byla věnována pozornost významné problematice jezer vzniklých hydrickou rekultivací zbytkových jam po těžbě uhlí na 
území severozápadních čech. V pořadí již 14. Magdeburský seminář o ochraně vod se uskutečnil ve dnech 4.–6. října 2010 na severu 
Čech v lázeňském městě Teplice a zúčastnilo se ho 276 odborníků z České republiky, Německa, Polska a Rakouska. Seminář se konal 
pod záštitou ministra životního prostředí České republiky, ministra zemědělství České republiky, hejtmanky Ústeckého kraje a primáto-
ra města Teplice.

V rámci přeshraniční spolupráce s Bavorskem a se Saskem probíhaly v roce 2010 práce na několika projektech. V lednu se konalo 
závěrečné jednání a tisková konference k projektu „Problematika živin a sinic v nádrži Skalka“. Nutno konstatovat, že se nepodařilo na-
lézt jednoznačné, dlouhodobé a fi nančně dostupné řešení na potlačení rozvoje sinic v nádrži Skalka. Tento fakt, vzhledem ke složitosti 
problému, není pro odborníky žádným překvapením. Na základě zhodnocení celé problematiky byla formulována některá doporučení, 
včetně nutnosti další spolupráce. Ta probíhá v rámci dalšího společného přeshraničního projektu „Rtuť na přítocích do nádrže Skalka, 
vyhodnocení a návrhy opatření“. Součástí dalšího přeshraničního projektu „Česko – německá ekologická vodní turistika“ byla také 
rekonstrukce jezu na Ohři v Karlových Varech – Tuhnicích provedená v minulém roce. Zvláště pro vodáckou veřejnost se jedná o velmi 
významnou akci. Přeshraniční spoluprací s Bavorskem a s podporou Krajského úřadu Karlovarského kraje byly získány dotační pro-
středky pro přestavbu jednoho z nejnebezpečnějších jezů v České republice, který si v minulosti vyžádal životy více osob. Přeshraniční 
spolupráce se Saskem se zaměřila na projekt „Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod 
v Krušných horách“ s cílem pozitivního ovlivnění vývoje kvality surové vody a snížení náročnosti její úpravy na vodu pitnou. Projekt 
ještě není ukončen.

V průběhu loňského roku byl ve spolupráci s fi rmou Scott & Hagget Czech, s.r.o. proveden také audit běžné údržby, tedy péče 
o svěřený majetek, kterou zajišťuje státní podnik svými zaměstnanci a prostředky. Audit je inspirujícím cenným pohledem s konkrétní-
mi výsledky a doporučeními. Na ně naváže úprava některých dosavadních procesů a postupů i případná organizační opatření s cílem 
zvýšení opodstatněné efektivity procesu běžné údržby. 

Území působnosti Státního podniku Povodí Ohře nebylo sužováno povodněmi tak často, ani tak rozsáhle, jako například území pů-
sobnosti Státního podniku Povodí Moravy, ale stejně jako v letech 2002, 2006 a 2009 zde byly povodně roku 2010 svým průběhem 
a následky pro území dramatické. V červnu, v srpnu a v září loňského roku byla extrémními srážkami a následnými povodněmi zasaže-
na severovýchodní část území ve správě Povodí Ohře. V době probíhajícího odstraňování následků povodní z roku 2009 bylo uvedené 
území opět a opakovaně zasaženo, a to nejsilněji právě v srpnu. Hydrologická situace způsobila povodňové vodní stavy v povodí řeky 
Kamenice, Mandavy a Ploučnice a na jejich přítocích. Kulminující průtoky dosahovaly i hodnot násobně převyšujících hodnotu stoleté 
vody. Jestliže škody na majetku státu svěřeném do správy Povodí Ohře činily v roce 2002 v důsledku rozsáhlých povodní celkem 
396 mil. Kč, pak povodňové škody v důsledku povodní loňského roku byly stanoveny přibližně ve stejné výši. Především v okolí Děčína 
v Ústeckém kraji a v okolí České Lípy v kraji Libereckém byly v srpnu loňského roku zasaženy desítky vodních toků a na většině byla po 
kulminacích zjištěna potřeba opatření k nápravě vzniklého stavu. 

Bezprostředně po vzniku povodňových stavů byla zahájena organizace prací k odstranění následků a k zajištění další mechanizace 
a dalších pracovníků pro prvotní zprůchodnění koryt vodních toků, a to bezprostředně po snížení hladiny a možném přístupu. Práce 
prováděli nejen zaměstnanci a technika závodu Terezín, ale i přesunuté kapacity ze závodu Chomutov a Karlovy Vary. Významný podíl 
prací zajišťovaly také externí fi rmy. Pomoc k řešení situace nabídly též státní podniky Povodí Vltavy, Povodí Moravy a Povodí Odry. 
Využita byla nabídka techniky s obsluhou ze Státního podniku Povodí Moravy, závod Olomouc. Neformální vzájemná pomoc státních 
podniků Povodí je tradičním výrazem vzájemné podpory správců toků a vzájemných vztahů a velmi si jí vážíme.

Na práce k uvolnění koryt bezprostředně navázaly práce k odstranění havarijního stavu objektů na tocích tak, aby v co nejkratší době, 
nejdéle do zimního období 2010/2011, bylo provedeno alespoň zajištění stavu těžkým kamenným záhozem všude tam, kde nebylo 
možné v krátké době obnovit původní objekty, nebo tam, kde došlo v obci či městě k závažnému narušení břehu toku s rizikem další-
ho zhoršení stavu a ohrožení objektů. Odstraňování následků probíhalo v závislosti na klimatických poměrech až do konce roku 2010. 
O průběhu prací i dalším postupu bylo vždy průběžně informováno vedení obce. Podstatným zdrojem fi nancování bezprostředního 
odstraňování povodňových škod byla rezerva ve výši cca 50 mil. Kč, kterou státní podnik vytvořil pro uvedený účel na základě pozitiv-
ních výsledků hospodaření v předcházejících letech, i s využitím možností vytvořených hospodařením v roce 2010. Práce k odstranění 
následků povodní roku 2010 budou v zasaženém území probíhat také v roce 2011. Akce, které budou vyžadovat složitější přípravy, 
budou realizovány i v následujícím období, přičemž bude využito dotačních prostředků poskytnutých státem.

V rámci II. etapy programu protipovodňových opatření byly v loňském roce zahájeny projekční práce na dokumentaci pro stavební 
povolení akce Protipovodňová opatření města Terezína. Dokončena byla dokumentace pro stavební povolení stavby Protipovodňová 
opatření města Bohušovice nad Ohří, získáno stavební povolení a na konci roku 2010 pak bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

Prostřednictvím čerpací stanice Stranná a přivaděče vody Nechranice s odbočkou bylo do zbytkové jámy lomu Ležáky – Jezero Most 
v roce 2010 načerpáno více než 22 mil. m3 vody z Ohře. Ke konci roku 2010 činil celkový načerpaný objem více než 47,9 mil. m3, tedy 
asi 68 % celkového objemu jezera. V roce 2010 byly také dokončeny a zprovozněny objekty umožňující z Ohře gravitačně napouštět 
zbytkovou jámu lomu Medard na Sokolovsku. 

Přesto, že byl vývoj hospodaření roku 2010 negativně ovlivněn značným meziročním poklesem odběrů povrchové vody rozhodu-
jícími odběrateli (ČEZ, SčVaK, Unipetrol RPA) o více než 7 mil. m3, pozitivně vývoj hospodaření ovlivnila příznivá hydrologická situace 
a nové fotovoltaické elektrárny umožňující výrazné překročení plánované roční výše výroby el. energie a to o 18 266 MWh. Tak byl 
nejen plně eliminován výpadek tržeb za odběry povrchové vody, ale také vytvořena možnost fi nancovat mimořádné výdaje na 
odstraňování následků povodní roku 2010. Ve druhém čtvrtletí loňského roku byla z úrovně Ministerstva zemědělství, jako  zakladatele, 
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provedena kontrola zaměřená na hospodaření podniku, a také například na výběrová řízení a postupy u dotačních akcí. Kontrola skon-
čila celkovým pozitivním výsledkem. Kontrolní skupina nenavrhla žádná opatření k nápravě. 

Náročným úkolem loňského roku byla příprava realizace transformace Zemědělské vodohospodářské správy. Především v po-
sledních měsících a týdnech roku 2010 probíhala na úrovni Ministerstva zemědělství a Státních podniků Povodí a s. p. Lesy ČR řada 
náročných konkrétních kroků a postupů s cílem integrace správy vodních toků v ČR a zefektivnění této činnosti. V rámci uvedené 
integrace došlo s účinností od 1. 1. 2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu dosud vykonávala 
Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Pro státní podnik Povodí Ohře tato změna znamenala zvětšení 
délky 2889,1 km spravovaných vodních toků o dalších celkem 2134,5 km drobných vodních toků, převzetí dalších 4 vodních nádrží 
III. a 38 vodních nádrží IV. kategorie TBD (technicko bezpečnostní dohled) a dále převzetí celkem 17 zaměstnanců. Převody majetku 
a zaměstnanců nejsou provázeny poskytnutím zdrojů fi nancování, proto bude fi nancování správy majetku v roce 2011, i v příštích 
letech, náročné a vynutí si také racionální snížení rozsahu nepotřebného převzatého majetku a souvisejícího počtu zaměstnanců na 
nezbytné minimum. 

Přes náročnost úkolů a požadavků kladených na státní podnik Povodí Ohře v roce 2010 i neočekávaná specifi ka je opodstatněné 
hodnotit loňský rok jako rok úspěšný. Stejně jako v minulých letech je celkový pozitivní výsledek působení a činnosti státního podniku 
nejen dílem všech zaměstnanců státního podniku, ale i všech dalších jedinců a týmů. Jim všem patří poděkování za vzájemné pocho-
pení a spolupracovnickou podporu. 

Základní informace o státním podniku k 31. 12. 2010

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 Mgr. Jan Šlajs, LL.M., vrchní ředitel sekce správní.

Název a sídlo podniku
Obchodní fi rma: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ: 708 899 88
DIČ: CZ708899 88

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

Dozorčí rada

Předseda
Ing. Daniel Pokorný

Místopředseda
Ing. Lubomír Petružela, CSc.

Členové

jmenovaní zakladatelem: PaedDr. Josef  Novotný Ing. Radomil Gold Ing. Ondřej Beneš PhDr. Ivo Hlaváč

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

měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků km 2 889,1

Délka umělých kanálů a přivaděčů km 173

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 15

Plocha stanovených záplavových území při Q100 km2 267,1

Základní údaje o povodí za rok 2010
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Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě 10 007 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek představuje 
hodnotu 9 599 mil. Kč.

Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč

Pozemky 241

Budovy 494

Nádrže 2 715

Úpravy toků 3 791

Ostatní stavby 1 052

Technologie na VD a MVE 567

Dopravní a mechanizační prostředky 175

Nedokončený majetek 166

Ostatní dlouhodobý majetek 398

Celkem dlouhodobý majetek 9 599

Majetek ve správě podniku

28 %

39 %

11 %

6 %
2 %2 % 4 % 3 % 5 %

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody Skutečnost
2006

Skutečnost
2007

Skutečnost
2008

Skutečnost
2009

Skutečnost
2010

Celkem 161 071 152 636 150 115 148 330 141 308

Z toho: PKP 12 571 9 662 10 228 13 128 7 633

 PVN 5 947 3 434 7 786 3 922 2 291

Poznámka: PKP – Podkrušnohorský přivaděč
  PVN – Průmyslový vodovod Nechranice

Odběry vody vykazují dlouhodobě klesající trend, který se projevil i v roce 2010. Pokles velikosti odběrů povrchové vody započal po 
roce 1988, kdy byly odběry oproti současnosti více než dvojnásobné.

Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku snížilo o 7 022 tis. m3. Proti plánu byly skutečné odběry povrchové 
vody nižší o 4 352 tis. m3 , a to zejména vinou výrazného poklesu odběrů u a.s. ČEZ.   

Za odebrané povrchové vody platí jednotliví odběratelé podniku platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí. V roce 2010 
platba činila 3,31 Kč za 1 m3 odebrané povrchové vody. Tyto platby jsou významným zdrojem pro fi nancování podniku.

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

Odběry vody
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Struktura placených odběrů povrchové vody v letech 2006–2010 

2006 2007 2008 2009 2010

Odběr vody celkem 161 071 152 636 150 115 148 330 141 308

V tom

vodárny 55 385 52 410 51 514 50 299 48 582

energetika a teplárny 62 740 59 903 56 149 58 539 53 276

ostatní průmysl a služby 42 902 40 288 42 416 39 463 39 415

zemědělství 44 35 36 29 35

vodárny
energetika a teplárny
ostatní průmysl
zemědělství

38 %

28 %

0,02 % 34 %

Struktura placených odběrů povrchové vody v roce 2010 dle skupin odběratelů

Výroba elektrické energie 

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 2010 jsme dokončili výstavbu fotovoltaických  elektráren Fláje, Otovice, Cheb a Česká Lípa o celkovém instalovaném výkonu 
117,9 kW. Celkový počet FVE tak dosáhl pěti s instalovaným výkonem 197 kW. Tyto elektrárny jsou schopny vyrobit za rok cca 184 MWh 
elektrické energie.

V roce 2010 byly dokončeny rekonstrukce malých vodních elektráren Březová, Cheb, Horka a Klášterec nad Ohří.

Tento rok se zařadil mezi nejúspěšnější ve výrobě elektrické energie. Do distribuční soustavy jsme dodali celkem 105 080 429 kWh a to 
je třetí nejvyšší dodávka od roku 1992.

Rok 2006 2007 2008 2009 2010

Počet (MVE) 20 20 21 21 21

Počet (FVE) 1 5

Výroba (MWh) 96 088 107 876 94 056 90 028 106 228
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Roční výroba elektrické energie
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Péče o dlouhodobý hmotný majetek 

Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku

V roce 2010 probíhaly akce oprav zaměřené jak na vodní toky, tak i na vodní díla. 

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

Opravami, prováděnými v naprosté většině dodavatelsky, odstraňujeme částečné fyzické opotřebení nebo poškození majetku ve sprá-
vě a vracíme jej do předchozího a provozuschopného stavu. V druhé polovině roku 2010 po povodních jsme se zaměřili především na 
odstraňování povodňových škod a na zabezpečovací práce na vodních tocích.

Údržbou, prováděnou ve většině případů vlastními pracovníky, zpomalujeme fyzické opotřebení majetku ve správě a tím předcházíme 
nebo oddalujeme potřebu provádění fi nančně nákladnějších oprav.  

Povodňové prohlídky a odstraňování povodňových škod

V roce 2010 jsme ve spolupráci s povodňovými orgány provedli povodňové prohlídky na 100 vodních tocích ve správě našeho státní-
ho podniku.

Po průchodu povodní v červnu, srpnu (7.–9. 8.) a září (27.–29. 9.) na Děčínsku a Českolipsku byly provedeny další prohlídky na vodních 
tocích, na které bezprostředně navázaly povodňové zabezpečovací práce fi nancované z „Rezervy na riziko mimořádných  nákladů 
spojených s prováděním zabezpečovacích prací při povodních a souvisejících oprav“. Do odstraňování škod na vodohospodářském 
majetku se zapojili především pracovníci z provozu Česká Lípa, ale i těžká mechanizace s obsluhou z ostatních provozů našeho státní-
ho podniku.

Při odstraňování povodňových škod jsme postupovali podle příkazů náměstka ministra pro úsek vodního hospodářství č. 2/2010 
a č. 5/2010 k zjišťování následků povodní na státním vodohospodářském majetku a dle příkazu č. 3/2010, kterým se měnily termíny 
příkazu č. 2/2010.

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

Poprvé byla při povodňových prohlídkách provedena i vizuální kontrola vytipovaných vodních děl cizích vlastníků bezprostředně 
ovlivňujících vodní toky a objekty ve správě Povodí Ohře, státní podnik. Následně bude správce vodního toku ve spolupráci s vodo-
právním úřadem iniciovat jednání s majiteli těchto vodních děl o jejich dalším provozování a údržbě, včetně předložení příslušné 
dokumentace k VD (vodoprávní povolení, manipulační a provozní řád), případně její doplnění.

Bezpečnost VD

Byla dokončena stavba „VD Janov – zajištění stability a bezpečnosti hráze“, která je součástí generální opravy hráze. Výstavba v roce 
2010 byla charakteristická defi nitivním vystrojením injekční štoly, injektováním injekční clony, osazením monitorovacích zařízení 
a fi nálními úpravami.

Probíhala část stavby sanace abrazí na VD Jesenice. Tato stavba pokračuje v předešlých etapách jak na pravém, tak i levém břehu 
nádrže.

Byla započata stavba „VD Křímov – rekonstrukce a doplnění injekční clony“. Provedením akce se zajistí stabilita hráze pomocí utěsnění 
podloží. Součástí akce je i automatický monitoring veličin TBD.

Byla zahájena stavba rekonstrukce skluzu od bezpečnostního přelivu VD Chřibská. V rámci zahájení byl dohodnut zpřesňující harmo-
nogram prací a detaily spolupráce jednotlivých subjektů. Vlastní práce však budou probíhat až v roce 2011.

Byla zahájena rekonstrukce jezu Doksany. V roce 2010 probíhaly opravy spárování kamenných dlažeb potápěčským způsobem na 
návodní části spodní stavby. Další části stavby, stavební, strojní a elektro, budou probíhat v následujících letech.
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Pro zajištění návaznosti správy a zajištění bezpečnosti vodních děl, které byly určeny při transformaci Zemědělské vodohospodářské 
správy (ZVHS) do správy státního podniku Povodí Ohře, byly v listopadu a prosinci 2010 provedeny jejich prohlídky za účasti zástupců 
ZVHS a Povodí Ohře.

Obnova břehových porostů na Ploučnici

V posledních letech dochází k velmi výraznému chronickému chřadnutí olší (Alnus glutinosa) napadených tracheomykózním onemoc-
něním (Phytophthora alni) a jasanu (Fraxinus exelsior) napadených patogenní houbou (Chalara fraxinea T. Kowalski), které jsou často 
dominantní součástí druhové skladby břehových porostů. To je akcelerováno řadou dalších stresových faktorů (znečištění ovzduší, 
vody, degradace půd, klimatické změny). Výsledkem je rozpad břehových porostů. Při hromadném odumírání hrozí narušení jejich 
hydricko-vodohospodářské a půdoochranné funkce, což může mít za následek porušení stability břehu, škody na příbřežních nemovi-
tostech i negativní ekologické dopady. V návaznosti na tyto problémy se  Povodí Ohře s. p. rozhodlo uskutečnit pilotní projekt obnovy 
břehových porostů na Ploučnici.

Tato první akce by měla být vzorovým projektem pro řešení této problematiky na všech tocích ve správě Povodí Ohře, státní podnik, 
které jsou dotčené invazí.

Zájmovou oblast tvoří vegetační doprovody řeky Ploučnice v říčním km 19,0 až 34,5. Zde byly vytyčeny zájmové úseky nejvíce po-
stižené odumíráním. Na základě terénní rekognoskace se na těchto úsecích vyvinula speciální metodika na zhodnocení současného 
stavu a struktury břehových porostů. Pomocí terénního mapování byly zhodnoceny jednotlivé kritické úseky a byly rozlišeny segmenty 
břehu určené k dosadbám. 

Dosadby budou tvořeny např. těmito druhy:  vrba křehká, vrba bílá,  topol černý, střemcha hroznovitá, javor klen, javor mléč,  lípa 
srdčitá, lípa velkolistá, habr obecný, dub letní, jilm horský, jeřáb ptačí, brslen evropský, krušina olšová, vrba košíkářská, kalina obecná, 
zimolez pýřitý, vrba jíva, vrba trojmužná, svída krvavá, ptačí zob.

Financování projektu se předpokládá z OPŽP (Operační program životní prostředí) z osy 6.3 – obnova krajinných struktur. Dotaci je 
možné získat do výše 90 % uznatelných nákladů.

AOPK

V květnu 2010 pro pracovníky Povodí Ohře, státní podnik, zorganizovalo AOPK ČR, Středisko Ústí nad Labem exkurzi v přírodní rezerva-
ci Černá louka. Zde AOPK ČR realizuje projekt "Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka". Tento projekt je fi nanco-
ván z prostředků OPŽP.

V září 2010 měli pracovníci AOPK možnost seznámit se s vodními díly Janov a Fláje, kde proběhla již druhá exkurze organizovaná 
Povodím Ohře s. p. pro pracovníky AOPK ČR. Na vodním díle Fláje byla na pořadu kromě prohlídky diskuze o problematice jakosti vody 
v nádrži ve vazbě na její povodí.
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Přehled nákladů péče o dlouhodobý hmotný majetek v mil. Kč

Investice
Plán 2010 Plnění k 31. 12. 2010 Plnění k plánu 2010 (%)

Stavby, technologie 188 526 175 398 93

Dotace na DIHM 105 390 58 829 56

Dotace na DINM 4 965 3 560 72

SZNR 23 000 16 129 70

Projektové práce 26 000 16 886 65

Ostatní náklady na DlHM + pozemky 8 000 12 205 153

DINM 3 979 4 384 110

INVESTICE CELKEM 359 860 287 391 80
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Finančně významné investiční akce stavebního charakteru fi nancované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik – rok 2010

Závod Karlovy Vary

• VD Jesenice – abraze břehů, část C

• VD Jesenice – odvodnění komunikace na hrázi

• VT Teplá – zprůchodnění toků, ř. km 24,430–24,493

Závod Chomutov

• VD Křímov – rekonstrukce a doplnění injekční clony

• VD Nechranice – sanace pravého břehu (abraze)

• Bystřice, ř. km 7,980–8,120 – lapač splavenin a rekonstrukce toku

Závod Terezín

• VD Martiněves, ř. km 6,150 – rekonstrukce přelivu

• OPŠ tok Bystrá, D. Habartice nad č. p.50, ř. km 1,750–1,900 – rekonstrukce LB zdiva

Dodavatelské opravy
Porovnání plánu a plnění oprav v tis. Kč

Plán 2010 Plnění k 31. 12. 2010
Plnění k plánu 

2010 v %

Závod Karlovy Vary 24 800 23 104 93

Závod Chomutov 77 200 70 011 91

Závod Terezín včetně OPŠ 47 350 110 649 234

Podnikové ředitelství 9 000 2 928 33

Opravy celkem 158 350 206 692 131

Finančně významné akce charakteru oprav fi nancované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik – rok 2010

Závod Karlovy Vary

• Teplá–K.Vary – opr. nábřež. zdí ř. km 0,000–1,400

Závod Chomutov

• VD Nechranice – oprava návodního líce

• Široký p., ř. km 0,281–0,460 (Klášterec nad Ohří) – oprava koryta

• Osecký p., ř. km 1,598–1,682 (Osek–pošta) – oprava KP

Závod Terezín

• Oprava Falknovské Kamenice, ř. km 20,920–21,200 v Č. Kamenici u ZZN

• ŠP Martiněves – odtěžení splavenin

OPŠ 2010

• OPŠ tok Kamenice – oprava LB zdi v Jánské u č. p. 5, ř. km 16,104–16,145

• OPŠ tok Kamenice – oprava PB v Srbské Kamenici u č. p. 141, ř. km 15,050–15,085

Dotace
Z  programů Ministerstva zemědělství – program 229 110 Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku 
a 129 120 Prevence před povodněmi II. – byly čerpány dotační zdroje ve výši 58,994 mil. Kč. 

Současně nadále probíhala příprava zajištění dalších akcí z programu Prevence před povodněmi, z nichž nejvýznamnější, v působnosti 
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 průmyslu 
a obchodu, akcí zařazených v Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe, 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 2010:

Investice

Plán 110,355 mil. Kč

z toho:

Čerpání dotace na DlHM: 105,390 mil. Kč

Čerpání dotace na DlNM: 4,965 mil. Kč
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Skutečnost 62,389 mil. Kč

z toho:

Čerpání dotace na DlHM: 58,829 mil. Kč

Čerpání dotace na DlNM: 3,560 mil. Kč

Opravy

Plán 11,800 mil. Kč

Skutečnost 18,478 mil. Kč

Provozní dotace 1,836 mil. Kč

Dotační tituly v dělení podle správců programů:

Ministerstvo zemědělství

Program 129 120 – prevence před povodněmi II. 

Roční plán 49,898 mil. Kč

Skutečnost čerpání 34,731 mil. Kč

z toho: Podprogram 129 123

Roční plán 19,772 mil. Kč

Skutečnost čerpání 17,211 mil. Kč

Seznam zajišťovaných akcí:

• Zkapacitnění Bělského potoka v Děčíně, ř. km 1,620–1,880

• Jílovský potok, Modrá II. stavba 

• Úprava Bělského potoka II v Děčíně, ř. km 0,418–1,418

• Protipovodňová opatření obce Královské Poříčí

• Bohušovice nad Ohří – protipovodňová opatření

• PPO města Terezín

• Protipovodňová ochrana Sokolova na Lobezském potoce

z toho: Podprogram 129 124

Roční plán 30,126 mil. Kč

Skutečnost čerpání 17,520 mil. Kč

Seznam zajišťovaných akcí:

• VD Janov zajištění stability a bezpečnosti hráze

• VD Křímov – rekonstrukce a doplnění injekční clony

• Rekonstrukce skluzu VD Chřibská

• VD Janov, injekční štola – zajištění stability a bezpečnosti hráze, II. etapa

z toho: Podprogram 129 125

Roční plán 0,256 mil. Kč 
vlastní zdroje

Skutečnost čerpání 0,106 mil. Kč 
vlastní zdroje

Seznam zajišťovaných akcí:

• Přepočet aktivní zóny záplavového území Bystřice, 8,3 - 19,1 

• Studie záplavového území Bíliny, ř.km. 0,0 - 40,25 – aktualizace 

• Studie záplavového území Ploučnice,ř.km. 0,0 - 81,04

z toho: Podprogram 129 152

Roční plán  0,876 mil. Kč 
vlastní zdroje

Skutečnost čerpání  0,876 mil. Kč 
vlastní zdroje

Seznam zajišťovaných akcí:

• Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe - 
východní část 

• Vodohospodářské plánování - plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe
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229 110 – odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku 

Podprogram 229 116 – OPŠ – 06/2009

Roční plán 21,630 mil. Kč

Skutečnost čerpání 24,263 mil. Kč

z toho:

Investice

Roční plán 9,830 mil. Kč

Skutečnost čerpání 5,785 mil. Kč

Seznam zajišťovaných akcí:

• OPŠ – Bystrá H. Habartice 216, ř. km 3,750–3,850 

• OPŠ – Bystrá , prahy pod OÚ ve Veselém 

• OPŠ tok Bystrá – rekonstrukce koryta pod hasičárnou v N. Oldřichově, ř. km 16,000–16,950

• OPŠ tok Bystrá – rekonstrukce LB zdiva v D. Habarticích nad č. p. 50, ř. km 1,750–1,900

• OPŠ tok Bystrá – rekonstrukce dna ve Veselém u č.p. 49 - Žáčkovi, ř. km 10,600–10,800

Opravy

Roční plán 11,800 mil. Kč

Skutečnost čerpání 18,478 mil. Kč

Seznam zajišťovaných akcí:

• Bouřlivý potok, ř. km 0,000–0,300 

• Bystrá – oprava PB zdi pod OÚ ve Veselém

• Bystrá – oprava PB zdi v D. Habarticích 

• Kamenice, oprava LB zdi v Jánské u č. p. 5 

• Kamenice, oprava PB zdi v Jánské u č. p. 69

Podprogram 229 117 – OPŠ – 08/2010

Seznam zajišťovaných akcí:

• Kamenice v České Kamenici, ul. Nábřežní, zabezpečení dna a výmolů – OPŠ 2010 zabezpečovací práce

• Chřibská Kamenice v Chřibské, zabezpečení dna a výmolů – OPŠ 2010 zabezpečovací práce

• Kamenice v České Kamenici, ul. 5. května, zabezpečení dna a výmolů – OPŠ 2010 zabezpečovací práce  
V závěru roku bylo 32 nových akcí zařazeno do evidence programu OPŠ 117. 

Operační program životního prostředí (OPŽP) 

Roční plán 34,958 mil. Kč

Skutečnost čerpání 7,352 mil. Kč

Seznam zajišťovaných akcí:

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

• Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi – studie proveditelnosti

• Výstavba sítě srážkoměrných stanic pro měrnou síť VHD

• Zpracování map povodňového nebezpečí  a povodňových rizik v oblasti povodí Ohře a dolního Labe

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

• Odstranění antropogenního znečištění říčních sedimentů v rámci sanace Bouřlivého potoka a Bíliny, 
průzkum a analýza rizika

• Odstranění antropogenního znečištění říčních sedimentů v rámci sanace Bouřlivého potoka a Bíliny 

• Odstranění znečištění říčních sedimentů v rámci těžby naplavenin a následné revitalizace toku řeky Bíliny,
průzkum a analýza rizika

• Bílina, ř. km 46,540–56,060 (od Chánova po jez Jiřetín – těžení naplavenin)

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

• Revitalizace Dlouhé Stoky II. etapa – ZVA

• Zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů na jezu Doksany na Ohři

• VT Teplá, zprůchodnění toků , ř. km 24,430–24,493

• Ohře , Loket, dolní jez, ř. km 190,425 – výstavba rybího přechodu
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Programy přeshraniční spolupráce Cíl 3 

Roční plán 15,669 mil. Kč

Skutečnost čerpání 14,521 mil. Kč  
Seznam zajišťovaných akcí:
Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

• Problematika živin a sinic v nádrži Skalka 

• Česko-německá ekologická vodní turistika: 
Technicko-marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko,
Rekonstrukce jezového tělesa na Ohři v Tuhnicích, výstavba RP a vodácké propusti

• Rtuť na přítoku do nádrže Skalka, vyhodnocení a návrhy opatření 

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

• Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách – čerpání 0,450 mil. Kč 

Program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností 
v Ústeckém a Karlovarském  kraji – Akce 15 mld. 

Program je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Zadavatelem je Ministerstvo fi nancí ČR, které je zároveň investorem. 
Žadatelem je dotčená obec, kraj nebo těžební společnost. Povodí Ohře, státní podnik, spolupracuje s příslušnými žadateli. 

Seznam zajišťovaných akcí:

• Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru 

• Revitalizace Podkrušnohorského přivaděče IV (dále PKP IV) 

• Revitalizace přeložky Vesnického potoka 

• Revitalizace Lobezského potoka 

• Revitalizace řeky Bíliny od Chánova po jez Jiřetín 

Plánování v oblasti vod

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. Její zásady byly následně zavedeny do právního řádu České republiky.

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, zejména 
pro účely zásobování pitnou vodou,

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

V letech 2005 až 2009 byl podle zákona č.254/2001 Sb. o vodách, v platném znění ve spolupráci s krajskými úřady Ústeckého, Karlo-
varského, Libereckého, Středočeského a Plzeňského kraje, ústředními vodoprávními úřady a širokou veřejností zpracován Plán oblasti 
povodí Ohře a dolního Labe.

Po schválení všemi příslušnými kraji v prosinci 2009 se Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe stal závazným koncepčním dokumen-
tem v oblasti vodního hospodářství pro následující šestileté období. Jeho schválením byla ukončena platnost Směrného vodohospo-
dářského plánu.

Schválený Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe je k dispozici v listinné podobě na příslušných krajských úřadech a na Povodí Ohře, 
státní podnik. V elektronické podobě je k dipozici na adrese – http://www.poh.cz/VHP/pop/index.html a na portálu veřejné správy na 
adrese – http://www.voda.gov.cz/portal/cz/.

V průběhu roku 2010 Rady příslušných krajů vydaly nařízeními Závazné části Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe pro správní 
obvody Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a Plzeňského kraje.

Výhledová studie potřeb vody

V únoru 2010 byla dokončena Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v oblasti povodí Ohře a dolního Labe – východní část. Studie 
posuzuje současné hydrologické podmínky a dopady různých scénářů klimatické změny v dlouhodobém výhledu (více než 50 let) 
a krátkodobém výhledu (20 let) na zajištění požadavků na užívání vody.

Studií bylo prokázáno, že podle všech uvažovaných scénářů klimatické změny se projeví zřetelné změny hydrologického režimu, ze-
jména pokles průměrných průtoků, rozkolísanost průtoků, rozložení odtoků v ročním cyklu a bude nutno počítat s četnějším výskytem 
extrémních jevů na vodních tocích.
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Na základě odhadu klimatické změny a analýzy výhledových požadavků na užívání vody byla v potenciálně rizikových lokalitách navr-
žena a posouzena opatření na zmírnění nepříznivých dopadů klimatické změny.

Studie se zabývala rovněž kapacitou vodních zdrojů k zatopení zbytkových jam po těžbě uhlí. Z výsledků vyplývá, že kapacita předpo-
kládaných vodních zdrojů k zatopení jam bude dostatečná i v podmínkách 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 zajiš-
ťuje od roku 2009 zpracování studie proveditelnosti, která se zabývá zvýšením ochrany zastavěných území v povodí Ploučnice 
   před  povodněmi. 

V roce 2010 procházela studie etapou zahrnující návrh variantních řešení proveditelných opatření technického i revitalizačního cha-
rakteru, posouzení a optimalizaci těchto opatření a organizaci připomínkovacích řízení s následným vypořádáním. Tento sled činností 
vyústil koncem roku k uzavření projektové části dokumentace. Počátkem roku 2011 proběhne zjišťovací řízení, které bude zakončeno 
závěrečným vyhodnocením a následnou kompletací dokumentace. Předání fi nální podoby je plánováno na konec dubna 2011. 

Studie proveditelnosti je spolufi nancována z Operačního programu životní prostředí. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Do procesu plánování v oblasti vod byla novelou vodního zákona v roce 2010 zahrnuta implementace směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. V procesu naplňování ustanovení této 
směrnice v ČR se podnik podílel na vzniku kritérií pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik. Na základě těchto kritérií v roce 
2009 provedl vymezení celkem 49 území, ve kterých lze předběžně předpokládat vznik významných povodňových rizik. V roce 2010 
bylo ve vymezených územích zahájeno zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik. Tyto mapy budou zpraco-
vány do 22. prosince 2013 a na jejich základě budou následně, do 22. prosince 2015, zhotoveny plány pro zvládání povodňových rizik. 
Zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik je spolufi nancováno z Operačního programu životní prostředí.

Ochrana a kontrola jakosti vod

Povodí Ohře, s. p., jako správce povodí a správce významných vodních toků, dbá na ochranu a kontrolu jakosti povrchových a podzem-
ních vod a dále hájí zájmy dané platným Plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe a platnou legislativou, zejména vodním zákonem 
a Plánem hlavních povodí ČR. Za tímto účelem je v rámci odboru vodohospodářského plánování zřízeno oddělení jakosti vod.

Hlavní náplní práce oddělení jakosti vod je vyjadřovací činnost. Stanoviska tohoto oddělení jsou vypracována předně k vodoprávním 
řízením, která jsou spojena s vypouštěním odpadních vod, a k investičním činnostem plánovaným ve správním území státního pod-
niku. Jedním z významných jednání, kterých se oddělení jakosti v roce 2010 zúčastnilo, je například řízení ve věci rozvoje průmyslové 
zóny Triangle.

S vyjadřovací činností je úzce spojeno zpracování a poskytování různých údajů o čistotě povrchových vod jak pro potřeby státního 
podniku Povodí Ohře, tak pro veřejnou správu, samosprávu, ale i pro jiné subjekty, jako jsou například konzultační a projekční kancelá-
ře. Jako příklad lze zde uvést poskytování jakostních údajů na internetových stánkách podniku. 

Další činností oddělení jakosti je koordinace kontrol hospodaření v ochranných pásmech vodárenských nádrží ve správě státního 
podniku a dále na základě smlouvy se Zemskou správou přehrad i v povodí saských vodárenských nádrží. 

Jedním z úkolů, které v rámci výše uvedené činnosti řešilo oddělení jakosti vod, byla snížená kvalita vody ve vodárenské nádrži Chřib-
ská způsobená protržením Malého rybníka nad touto nádrží při povodni v srpnu 2010. Po této události bylo prováděno intenzivnější 
měření jakosti vod, měřila se mocnost sedimentů, uskutečnil se kontrolní odlov rybí obsádky a také byly navrženy možné scénáře 
odpouštění vody z nádrže. 

Povodí Ohře, státní podnik, se snaží zlepšit jakost vod nejen vyjadřovací činností, ale i vlastní investiční a projekční činností. V roce 2010 
se zahájily, přes specializovanou fi rmu, přípravné práce na dvou mezinárodních projektech: „Rtuť na přítoku do nádrže Skalka, vyhod-
nocení a návrhy opatření“, který je částečně hrazen z dotačního titulu „Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2007–2013 – Cíl 3“ a  „Výzkum možnosti minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod 
v Krušných horách“, který je částečně hrazen z dotačního titulu „Operační program přeshraniční spolupráce Česká repu blika – Svobod-
ný stát Sasko 2007–2013 – Cíl 3“. 

Monitoring povrchových vod v oblasti povodí Ohře a dolního Labe 

Kontrolu povrchových vod zajišťují vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Ohře, které v roce 2010 značnou částí 
laboratorní kapacity zajišťovaly monitoring povrchových vodních útvarů tekoucích a stojatých vod, vyplývající z  „Programu provozní-
ho monitoringu povrchových vod oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES. Program 
provozního monitoringu na rok 2010 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 nereagovalo.

Celkové náklady Povodí Ohře, státní podnik, na navržený a realizovaný Program provozního monitoringu oblasti povodí Ohře a dolní-
ho Labe činily 28 952 384 Kč. Celý tento monitoring byl hrazen z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik. MŽP neposkytlo žádné 
fi nanční prostředky.
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V roce 2010 se prováděl pravidelný monitoring (s četností 6 až 12 odběrů za rok) na 239 profi lech Povodí Ohře, státní podnik, 30 profi -
lech ZVHS na vodách tekoucích a na 25 vodních útvarech (většinou směsný hladinový vzorek a zonační vzorky v hloubkových horizon-
tech na jednom nebo více odběrných profi lech) Povodí Ohře, státní podnik a na 7 profi lech ZVHS na vodách stojatých.

V roce 2010 bylo ve vodohospodářských laboratořích zpracováno více než 8500 vzorků. Procentní podíl jednotlivých výkonů vodohos-
podářských laboratoří je uveden v grafu.
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Struktura výkonů vodohospodářských laboratoří v roce 2010

Havárie ohrožující jakost vody
Povodí Ohře, státní podnik, se spolu s dalšími složkami podílí i na odstraňování následků havárií ohrožujících kvalitu podzemních 
a povrchových vod. Havarijní technici státního podniku nejčastěji zasahují spolu s Hasičským záchranným sborem a v případě vážných 
havárií i se společností DEKONTA, která zajišťuje speciální služby v případě havárií.

Nejčastější příčinou havárií jsou technické poruchy zařízení, špatný technický stav zařízení a dopravních prostředků, dopravní nehody 
a v neposlední řadě selhání lidského faktoru. Z dlouhodobého hlediska je trend počtu havárií v působnosti státního podniku Povodí 
Ohře více méně vyrovnaný.

Mezi závažné havárie v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře v roce 2010 patřil například květnový únik fenolů, pravdě-
podobně přírodního charakteru, do vodního toku Javorná, které se následně dostaly až do vodárenské nádrže Stanovice. Neméně 
závažnou havárií se ukázala být i červnová kontaminace Lužického potoka a následně vodního díla Nechranice během požáru skladu 
pneumatik v Tušimicích. Silné znečištění vod, včetně úhynu ryb, zde způsobila celá řada organických sloučenin, jako styren, naftalen, 
benzen, toluen a další látky, které byly vyplaveny při hašení požáru.
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Vodohospodářský dispečink
Hydrologie roku 2010 měla podobný charakter jako v roce 2009 a znovu se tak potvrdil trend posledních let s výraznou plošnou vari-
abilitou srážkových úhrnů a průtoků. Významně suché byly, jako v loňském roce, měsíce červenec a srpen, kdy si hydrologická situace 
vyžádala zákaz odběrů vody z toků rozhodnutím vodoprávních orgánů. Opatření se týkala 27 toků zejména na Žatecku, Českolipsku, 
Novoborsku a Děčínsku, Litoměřicku a Lovosicku. Stejně jako v roce 2009 postihly přívalové deště s následnými povodněmi prakticky 
shodná území, ovšem s větší frekvencí a v mnoha případech i s větší intenzitou. Tentokrát se povodňové situace vyskytovaly v červnu, 
srpnu a v září. Nejvíce problematický byl srpen, kdy došlo dokonce ke třem událostem. 

Červnová povodňová situace zasáhla poměrně malé území Českolipska a Děčínska, zato s velkou  intenzitou. Příčinné srážky byly 
přívalového charakteru dosahujícího dle odhadu intenzity i přes 100 mm/h. Kulminační průtoky tehdy překročily Q100 na tocích 
Kamenice, Srbská Kamenice a na toku Ještědka Q20.

Nejhorší situace nastala v srpnu, kdy prakticky shodné území zasáhla povodňová situace hned třikrát. Srpnové srážkové úhrny na 
zasaženém území dosahovaly 350 až 400 % dlouhodobých měsíčních úhrnů. Povodeň vzniklá z nasycení povodí dlouhotrvajícími dešti 
plošného charakteru dosahovala kulminačních průtoků v povodí Kamenice přes Q100, v povodí Ploučnice přes Q50 a v povodí řeky 
Bíliny Q10.

Třetí, nejméně problematická událost, proběhla v září. Tentokrát bylo zasženo Českolipsko, Děčínsko a také část středních a východních 
Krušných hor. Povodeň vznikla z velkého nasycení povodí ze srpnové povodňové události a z intenzivních plošných srážek. 

Škody způsobené na majetku ve správě státního podniku Povodí Ohře činily v součtu všech povodňových epizod zhruba 400 mil. kč.

Povodňové zprávy jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách www.poh.cz.

Vodohospodářský dispečink, kromě řešení povodňových situací, vykonával  rutinní činnost řízení vodohospodářských procesů ve 
spravované vodohospodářské soustavě. Na základě zkušeností při řízení povodní průběžně upravuje a zkvalitňuje systém měření 
a zpracování dat, dále prohlubuje spolupráci při monitorování  průtoků, srážek a při prognostické činnosti s ČHMÚ v Praze a pobočkou 
v Ústí nad Labem a v Plzni.

V závěru roku se za plného provozu realizovala rekonstrukce prostorů interiéru dispečerského pracoviště.

Ekonomika podniku 

Státní podnik Povodí Ohře i v roce 2010 hospodařil úspěšně a dosáhl plánovaného zisku.

Zvýšené náklady vyvolané odstraňováním škod z povodní roku 2010 byly z větší části pokryty z rezervy vytvořené v minulých letech 
a zároveň byla tato rezerva znovu doplněna.

V rozhodujících tržbách došlo k protichůdnému vývoji. Potřeby odběratelů povrchové vody byly nižší než předpokládal plán a téměř 
stálý propad odběrů se meziročně ještě prohloubil. Naopak velmi příznivé hydrologické podmínky umožnily výrazné překročení pláno-
vaných tržeb z výroby elektrické energie. Celkově byly plánované výnosy překročeny.

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 2010 ověřila nezávislá auditorská fi rma, která potvrdila, že podávají věrný a po-
ctivý obraz hospodaření státního podniku Povodí Ohře.
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Struktura nákladů za rok 2010

Personální, mzdová a sociální oblast 

Počet zaměstnanců
V podniku bylo k 31. 12. 2010 zaměstnáno celkem 609 osob – 203 žen a 406 mužů. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  v roce 
2010 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, odpověd-
nost, samostatnost a intenzitu práce a zároveň je v relaci s ekonomickými výsledky podniku. Celkový objem vyplacených mzdových 
prostředků a nárůst průměrného výdělku byl ovlivněn výplatou zákonem stanovených odměn za práci přesčas a za vysoké pracovní 
nasazení při zabezpečovacích pracích a odstraňování povodňových škod zaměstnancům podniku, kteří se na uvedených činnostech 
podíleli. Průměrný měsíční výdělek vzrostl proti předchozímu roku o 4 %. 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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Program vzdělávání
Program vzdělávání se soustředil zejména na realizaci skupinových a individuálních kurzů, seminářů a školení k prohloubení kvalifi kace 
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 1 481 tis. Kč, což činí 0,68 %  
z objemu vyplacených mzdových prostředků.  V roce 2010 si doplňovalo či zvyšovalo kvalifi kaci kombinovaným studiem celkem 21 za-
městnanců. Kvalifi kační dohoda byla uzavřena se 3 zaměstnanci.

Sociální program
Podnik přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění, poskytuje závodní stra-
vování, 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 2010 činily 11 503 tis. Kč.

Bezpečnost práce
Systém řízení BOZP v podniku  je realizován v souladu s novými moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. V roce 2010 se 
staly celkem 3 pracovní úrazy 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 1 897 tis. Kč a na závodní 
lékařskou preventivní péči včetně ochranného očkování 443 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 10007043 -5238283 4768760 4738743

B. Dlouhodobý majetek 002 9598949 -5235240 4363709 4332483

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 69116 -39569 29547 32093

1. Software 004 21917 -20271 1646 1470

2. Ocenitelná práva 005 473 -473 0 0

3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 006 45020 -18825 26195 3223

4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 007 1706 1706 27400

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 008 9518433 -5184271 4334162 4300390

B. II. 1. Pozemky 009 240896 240896 236517

2. Stavby 010 8052360 -4387451 3664909 3636974

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 011 994150 -723168 270982 262017

4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 012 1749 -1016 733 812

5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 013 164081 -8119 155962 159769

6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 014 680 680

7. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 015 64517 -64517 0 4301

B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek 016 11400 -11400 0 0

1. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 017 11400 -11400 0 0

C. Oběžná aktiva 018 404625 -3043 401582 403071

C. I. Zásoby 019 5933 0 5933 6256

C. I. 1. Materiál 020 3564 3564 3460

2. Nedokončená výroba a polotovary 021 258 258

3. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 022 2110 2110 2788

4. Zboží 023 1 1

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 024 0 0 8

C. II. Dlouhodobé pohledávky 025 104 0 104 384

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 026 80 80 105

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 027 24 24 279

C. III. Krátkodobé pohledávky 028 165007 -3043 161964 142240

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 029 85684 -3019 82665 81359

2. Stát – daňové pohledávky 030 17618 17618 2782

3. Krátkodobé poskytnuté zálohy 031 2160 2160 1543

4. Dohadné účty aktivní 032 15 15 461

5. Jiné pohledávky 033 59530 -24 59506 56095

C. VI. Krátkodobý fi nanční majetek 034 233581 0 233581 254191

C. IV. 1. Peníze 035 205 205 195

2. Účty v bankách 036 233376 233376 253996

D. I. Časové rozlišení 037 3469 0 3469 3189

D. I. Náklady příštích období 038 3468 3468 3186

Příjmy příštích období 039 1 1 3

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2010 (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 040 4768760 4738743

A. Vlastní kapitál 041 4427821 4419940

A. I. Základní kapitál 042 4068283 4068283

A. I. 1. Základní kapitál 043 4068283 4068283

A. II. Kapitálové fondy 044 82650 82486

1. Ostatní kapitálové fondy 045 82650 82486

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 046 265112 238800

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 047 95570 89496

2. Statutární a ostatní fondy 048 169542 149304

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

049 11776 30371

B. Cizí zdroje 050 340165 317678

B. I. Rezervy 051 52380 76421

1. Rezerva na daň z příjmů 052 320 10200

2. Ostatní rezervy 053 52060 66221

B. II. Dlouhodobé závazky 054 93662 86053

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 055 542

2. Dlouhodobé přijaté zálohy 056 1001 891

3. Odložný daňový závazek 057 92661 84620

B. III. Krátkodobé závazky 058 194123 155204

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 059 118774 69577

2. Závazky k zaměstnancům 060 20769 20754

3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 061 12460 12194

4. Stát – daňové závazky a dotace 062 36704 47801

5. Krátkodobé přijaté zálohy 063 995 1399

6. Dohadné účty pasivní 064 3462 2753

7. Jiné závazky 065 959 726

C. I. Časové rozlišení 066 774 1125

C. I. 1. Výdaje příštích období 067 235 669

2. Výnosy příštích období 068 539 456

 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 774180 770419

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 02 771327 765483

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 03 -424 -1907

3. Aktivace 04 3277 6843

B. Výkonová spotřeba 05 309875 257704

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 06 61427 63712

B. 2. Služby 07 248448 193992

+ Přidaná hodnota 08 464305 512715

C. Osobní náklady 09 300857 288740

C. 1. Mzdové náklady 10 217817 210423

C. 2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 73822 69427

C. 3. Sociální náklady 12 9218 8890

D. Daně a poplatky 13 1803 1595

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 14 189174 182883

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 15 2601 3001

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 16 2600 2999

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 17 1 2

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu

18 316 714

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 19 315 712

F. 2 Prodaný materiál 20 1 2

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

21 -14746 16753

IV. Ostatní provozní výnosy 22 24062 7708

H. Ostatní provozní náklady 23 7778 5181

V. Převod provozních výnosů 24 -17649

I. Převod provozních nákladů 25 -88271

* Provozní výsledek hospodaření 26 76408 27558

X. Výnosové úroky 27 4718 3942

N. Nákladové úroky 28 1 1

XI. Ostatní fi nanční výnosy 29 65 1066

O.. Ostatní fi nanční náklady 30 630 1269

* Finanční výsledek hospodaření 31 4152 3738

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 32 -1839 6786

Q. 2. - odložená 33 -1839 6786

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 82399 24510

XIII. Mimořádné výnosy 35 17649 1581

R. Mimořádné náklady 36 88272 -4280

* Mimořádný výsledek hospodaření 37 -70623 5861

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 38 11776 30371

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 39 9937 37157

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2010 (v tis. Kč)
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Přehled o peněžních tocích (cash fl ow) v tis. Kč k 31. prosinci 2010

r. 2010 r. 2009

P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 254 191 262 134

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 80 560 31 296

A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 172 023 188 864

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

189 471 182 923

A.1.2 změna stavu opravných položek a rezerv -14 746 16 753

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

A.1.4 výnosy z dividend a podílů na zisku 

A.1.5 vyúčt. nákl.úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) -4 717 -3 941

A.1.6 ostatní nepeněžní operace 4 301 -4 585

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

252 583 220 160

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) 7 744 6 987

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

-19 950 -51 248

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

27 370 56 343

A.2.3 změna stavu zásob (+,-) 324 1 892

A´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami (A´+ A.2) 260 327 227 147

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

A.4 přijaté úroky  4 718 3 942

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 (+,-)

-70 623 5 861

A´´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A´´ + A.3 až A.6) 194 421 236 949

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1  výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -213 176 -243 166

B.2  příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 2 259 2 232

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

B´´´  Čistý peněžní tok vztahující se k invest. činnosti (B.1 až B.3) -210 917 -240 934

Peněžní toky z fi nanční činnosti

C.1 Změna stavu dlouhodob., popř. krátkodobých závazků (+,-) 109 481

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6) -4 223 -4 439

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 (+,-) -4 223 -4 439

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

C´´´ Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti (C.1 + C.2) -4 114 -3 958

F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A´´´ + B´´´ + C´´´) -20 610 -7 943

R Stav peněžních prostředků na konci období (P +,-F) 233 581 254 191



266

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2010 (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 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

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 89 496 6 074 95 570

F. Ostatní fondy ze zisku 149 304 4 223 24 461 169 542

F.1. FKSP 28 632 4 223 7 163 31 572

F.2. Fond investiční výstavby 71 300 10 298 81 598

F.3. Fond odměn 49 372 7 000 56 372

* Fondy ze zisku celkem 238 800 4 223 30 535 265 112

G. Kapitálové fondy 82 486 361 525 82 650

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH

I. VH ve schvalovacím řízení 30 371

J. Neuhrazená ztráta z minulých let

K. Výsledek hospodaření po zdanění 11 776

* Vlastní kapitál celkem 4 419 940 4 427 821
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Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky

Název: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Právní forma: státní podnik
IČ: 70889988

Rozhodující předmět činnosti: výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené 
se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Ohře a další 
činnosti, které vykonávají správci povodí podle 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. Ondřej Beneš Ph. D.
 Ing. Radomil Gold 
 PhDr. Ivo Hlaváč
 PaedDr. Josef Novotný
 Ing. Radek Jelínek
 Ing. Helena Vohralíková
 Ing. Martin Zoul

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 2010 bylo provedeno 6 změn 
v obchodním rejstříku, a to v osobách oprávněných jednat jménem zakladatele a změn členů dozorčí rady

3. Sestavení účetní závěrky

Rozvahový den: 31. 12. 2010
Okamžik sestavení účetní závěrky: 16. 2. 2011 v 9.30 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 2010 rok 2009

Prům. přepočtený počet zaměstnanců 604,9 605,2

z toho: členů statutárních orgánů 1 1

Osobní náklady v tis.Kč 300 857 288 740

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 obsaženy v souhrnné po-
ložce za zaměstnance. Členové dozorčí rady nejsou v souvislosti se svým členstvím v dozorčí radě odměňováni. Statutárnímu orgánu 
a dozorční radě nejsou poskytovány  jakékoliv mimořádné výhody. Některým vedoucím pracovníkům (ředitelé, vedoucí odborných 
útvarů) jsou poskytnuta smluvně osobní auta pro služební i soukromé účely (příjem je ve smyslu zákona č. 586/92 Sb. ve znění poz-
dějších 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 2010
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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 a č. 3
Oběh účetních dokladů a jejich náležitostí č. 12/2010
Řádná inventarizace majetku a závazků státního podniku k 31. 12. 2010 č. 10/2010
Rozpisy účtů č. 10/2008
Roční uzávěrka za rok 2010 č. 16/2010
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 vnitropodni-
kovými cenami,

b/ dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve vlastních nákladech, t.j. osobní náklady a další vlastní náklady bez-
prostředně 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 vodárenských nádržích.

2.2 Reprodukční pořizovací ceny pro ocenění majetku byly v roce 2010 použity pro ocenění inventurních nálezů. 

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, CZ-CPA 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 předpoklá-
dané 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 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 upotřebitelnosti 5–6 let. 

2.6 Opravné položky k majetku

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

Opravná položka k: sledo-
vané 

období

minulé 
období

sledo-
vané 

období

minulé 
období

sledo-
vané 

období

minulé 
období

sledo-
vané 

období

minulé 
období

dlouhodobému majetku 6807 7 684 3 719 1 059 1 812 1 936 8 714 6 807

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 634 637 5 0 38 3 601 634

pohledávkám – zákonné 
(konkurz)

3 254 3 355 0 48 2 458 149 796 3 254

pohledávkám – účetní 1 648 6 908 1 257 6 917 1 259 12 177 1 646 1 648

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

               

Celkem 23 743 32 475 4 981 8 024 5 567 16 756 23 157 23 743

Byly vytvořeny opravné položky k nedokončenému dlouhodobému majetku, kde je pokračování v realizaci vzhledem k vnějším nebo 
vnitřním okolnostem ohroženo (odpis zmařených investic v roce 2010 činil 2 mil. Kč). Opravná položka k fi nančnímu majetku (akcie 
Kreditní banky) byla vytvořena v minulých letech do 100 % a vzhledem k dosud neukončenému konkurzu nebylo v letech 2002–2010 
použito ocenění reálnou hodnotou a byla ponechána vytvořená 100% opravná položka. Opravné položky k pohledávkám starším než 
3 měsíce, k pohledávkám z penalizací a nebo k jinak ohroženým pohledávkám na základě dostupných informací jsou vytvořeny do 
výše 100 %. Byl ukončen konkurz na VT Energetika s 11% výnosem.

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. Vyúčto-
vání záloh na zahraniční pracovní cesty se provádí kurzem České národní banky ke dni poskytnutí zálohy.
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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
Odložený daňový závazek r. 2009 8 040 990 Kč

- 4 453 670 Kč
Odl. daňový závazek k 31.12.2010 (ř. 57 B. II.3. rozvahy) 92 660 720 Kč
Za rok 2010 byla vytvořena rezerva na odloženou daň v částce 320 000 Kč

1.2 Čerpání dotací na investiční a provozní účely

  MŽP SFŽP   MZe    

Dotace OPŽP OPŽP 229116 229117 129120  Celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek 3362 198 0 0 0 3560

Dlouhodobý hmotný majetek 3581 211 5785 0 34731 44308

Provozní 829 0 9039 8610 0 18478

Celkem 7772 409 14824 8610 34731 66346

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR-Svobodný stát Bavorsko a Sasko

Dotace Evropské fondy MMR Karlovarský kraj Celkem

Dlouhodobý hmotný majetek 12019 859 1643 14521

Provozní * 1427 89 357 1873

Celkem 13446 948 2000 16394

* bez vlivu opravy r. 2009 o -37 tis. Kč (Evr. fondy) 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 mimořádný 
výsledek hospodaření vznikl převodem provozních nákladů a výnosů na odstranění povodňových škod. Výše objemu jiných pohledá-
vek v rozvaze představuje zaúčtování nezpochybnitelného právního nároku na dotaci ve 100% výši.

1.4 Výkaz Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou.

2. Mezi datem účetní závěrky a datem předání účetní závěrky ke schválení došlo k 1. lednu 2011 příkazem ministra zemědělství k pře-
vodu činností, majetku a závazků organizační složky státu Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí a Lesů 
České republiky.
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3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

a/ dlouhodobý hmotný majetek

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

sledované 
období

Pozemky 240896 236517 0 0 240896 236517 4963 584

Stavby 8052360 7902673 4387451 4265237 3664909 3637436 153412 3725

Sam. mov. věci a soubory 994150 949758 722572 687741 271578 262017 62097 17705

Stroje, přístroje, zařízení 857865 814756 631112 601833 226753 212923 53584 10475

Dopravní prostředky 108294 107935 68899 63050 39395 44885 4272 3913

Inventář 1608 1274 1287 1251 321 23 334 0

DLHM do 40tis.Kč 26383 25793 21274 21607 5109 4186 3907 3317

Ostatní DLHM 1749 1749 1016 937 733 812 0 0

Nedokončený DLHM 164081 166114 0 0 164081 166114 278767 280800

Celkem 9453236 9256811 5111039 4953915 4342197 4302896 499239 302814

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 2010 byly rekonstrukce VD a toků v hodnotě 130 mil. Kč, 
rekonstrukce provozních budov za 23 mil. Kč,  obnova technologií na VD za 44 mil. Kč, obměna mechanizace a vozidel za 6 mil. Kč, la-
boratorních přístrojů, měřících přístrojů a výpočetní techniky  v hodnotě 11 mil. Kč. Byly uvedeny do provozu 4 fotovoltaické elektrárny 
s instalovaným výkonem 120 kWp.

b/ dlouhodobý nehmotný majetek

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

sledované 
období

Sofware 21917 20935 20271 19465 1646 1470 1325 343

Ocenitelná práva 473 473 473 473 0 0 0 0

Jiný dlouh. nehm. majetek 45020 16267 18825 13044 26195 3223 28753 0

Nedokončený DLNM 1706 27400 0 0 1706 27400 7944 33638

Celkem 69116 65075 39569 32982 29547 32093 38022 33981

Nejvýznamnějším přírůstkem v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku bylo zařazení Plánu oblasti povodí Ohře 
a dolního Labe do užívání.

c/ podrozvahová evidence

dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace 606 940 tis. Kč (r. 2009 – 548 161 tis. Kč)
dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace 42 233 tis. Kč (r. 2009 – 38 674 tis. Kč)
drobný hmotný majetek (500 až 15 000 Kč) 47 149 tis. Kč (r. 2009 – 44 558 tis. Kč) 
drobný nehmotný majetek (do 60 000 Kč) 6 503 tis. Kč (r. 2009 – 6 169 tis. Kč)

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

Pozemky zatížené věcnými břemeny (vstupy na pozemky, liniové stavby pod povrchem) činí 20,2 % z celkové hodnoty pozemků. 
Evidovaná hodnota věcných břemen činí 2 883 tis. Kč.

Území závodu pozemky celkem 
(v tis.Kč)

pozemky s věcným 
břemenem

%

Karlovy Vary 89 836 3 599 4,0

Chomutov 104 143 34 697 33,3

Terezín 45 999 10 413 22,6

Podnikové ředitelství 918

Celkem 240 896 48 709 20,2

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.
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3.2 Pohledávky

a/ pohledávky po lhůtě splatnosti 2 531  tis. Kč (r. 2009 – 5 402 tis. Kč)
z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti 1 789 tis. Kč (r. 2009 – 4 852 tis. Kč)
 z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu 890 tis. Kč (r. 2009 – 3 382 tis. Kč)
 pohledávky starší 5 let 1 191 tis. Kč (r. 2009 – 3 470 tis. Kč)
 z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu 351 tis. Kč (r. 2009 – 2 843 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 133 tis. Kč
 – pozemky (bezúplatné převody od ZVHS, PF ČR) 391 tis. Kč
 – dar (město Děčín) 1 tis. Kč
snížení – upřesnění cen pozemků dle výpisu KÚ 361 tis. Kč

fondy ze zisku:
fond kulturních a sociálních potřeb
zvýšení – doúčtování z přídělu ze zisku 2009 2 843 tis. Kč
 – základní příděl ze zisku 2010 – záloha 4 320 tis. Kč
snížení – čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb 4 223 tis. Kč

b/ rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009 30 371 tis. Kč
příděl do rezervního fondu 6 074 tis. Kč
příděl do fondu investic 10 297 tis. Kč
příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 7 000 tis. Kč 
v tom: zákl. příděl – zúčtovaná záloha z roku 2008 (účet 378) 4 157 tis. Kč
 další příděl do fondu 2 843 tis. Kč
příděl do fondu odměn 7 000 tis. Kč
Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem dne 23. dubna 2010, čj. 13475/2010-13220

c/ návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010 11 776 tis. Kč
rezervní fond 1 200 tis. Kč
fond investic 6 256 tis. Kč
fond kulturních a sociálních potřeb 4 320 tis. Kč

3.4. Závazky 

a/ závazky po lhůtě splatnosti pro nesolventnost nemáme, evidujeme:
v investiční oblasti – 296 tis. Kč nevypořádané záruky za provedení a kvalitu díla
v provozní oblasti – 144 tis. Kč faktury se splatností 12/2010, došlé a proplacené v lednu 2011

b/ prosincové závazky – 8 715 tis. Kč sociální pojištění
 – 3 746 tis. Kč zdravotní pojištění
 – 4 251 tis. Kč daně z příjmu ze závislé činnosti a silniční daně
byly uhrazeny v příslušných splatných termínech v lednu 2011

c/ závazky k podnikům ve skupině nemáme

d/ závazky kryté podle zástavního práva nemáme

e/ závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nemáme

f/ evidované restituční nároky se týkají pouze pozemků a jsou v jednání

g/ závazky starší jak 5 let nemáme.
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3.5. Rezervy 

Rezervy účetní zůstatek 
k 1. 1.

tvorba čerpání zůstatek 
k 31. 12.

Sociální a zdravotní poj. (roč.odměna) 187 202 187 202

Soudní spory 4100 0 0 4100

Pokuty 500 0 500 0

Pronájmy pozemků 2800 330 0 3130

Na povodňová rizika 55845 41000 55845 41000

Odložená daň z příjmu 10200 320 10200 320

Rizika spojená s chovem ryb 2789 0 678 2111

VD Horka – oprava 0 1476 0 1476

Odeřský statek – fa za PV 0 41 0 41

Celkem 76421 43369 67410 52380

V souladu s vnitřním předpisem byla upravena účetní rezerva na riziko spojené s chovem ryb v souvislosti s možným negativním 
vývojem genofondu na výši zůstatku účtu zvířat a dále na riziko mimořádných nákladů spojených s prováděním zabezpečovacích 
prací při povodních a jejich následných oprav. Rezerva z předchozího roku byla celá  čerpána v souvislosti s červnovými povodněmi 
hlavně v oblasti závodu Terezín.

3.6. Výnosy provozní oblasti
Tuzemsko Zahraničí Celkem

Činnost 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Výnosy provozní oblasti celkem* 782506 780719 688 409 783194 781128

z toho: úplaty za odběr povrchové vody 467728 468723 0 0 467728 468723

čerpání a doprava vody 62695 72717 0 0 62695 72717

výroba elektrické energie 215052 194925 0 0 215052 194925

tržby laboratoří** 8751 7835 0 0 8751 7835

pronájmy 8497 8267 100 106 8597 8373

provozní dotace 20314 3163 0 0 20314 3163

* vč. převodu provozních výnosů (dotace na odstraňování povodňových škod)
** rok 2009 bez tržeb za provozní monitoring ve výši 2 743 tis. Kč

3.7. Náklady provozní oblasti
Náklad 2010 2009

Náklady provozní oblasti celkem* 706786 753570

z toho: spotřeba materiálu 23737 21767

 spotřeba energií 26879 33552

 opravy 206692 156379

 ostatní služby 41756 37613

 mzdové náklady 217817 210423

 sociální a zdravotní pojištění 73822 69427

 odpisy (bez odpisu oceň.rozdílu) 184873 178582

 tvorba rezerv a opravných položek 48031 44397

 zúčtování rezerv a opravných položek -62777 -27644

 zúčtování opravných položek k nabytému majetku 4301 4301

 pojištění majetku a osob 1958 2001

* vč. převodu provozních nákladů (náklady na odstraňování povodňových škod)

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

3.9. Náklady na povinný audit účetní závěrky za rok 2010 činí 70 tis. Kč (bez DPH).

3.10. Použité zkratky: ČR – Česká republika, KS – Krajský soud, SKP – Standardní klasifi kace produkce, CZ-CPA – 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, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, EU – Evropská unie, OPŽP – operační program životního pro-
středí, 229 116 – odstranění povodňových škod, 229 117 – odstranění povodňových škod, 129 120 – protipovodňová opatření.
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Summary 

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, 
2 889,1 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 2010 amounted to 287.4 million CZK. These fi xed 
assets primarily include investments in construction, purchases of machinery and equipment and expenses for water management 
planning in the area. In 2010, the repairs of fi xed assets were 206.7 million CZK.  

In 2010, the consumption was 141.3 million m3 of surface water. Another source of income represented the production of elect-
ric power. In 20010, 106.23 GWh were produced. 

During 2010, there were 29 environmental incidents reported, out of which 17 with oil pollution. 

Basic economic fi gures for 2010:

Revenues 805,626 thousand CZK
Expenses 793,850 thousand CZK
Profi t 11,776 thousand CZK
Equity as of 31 December 2010 4,427,821 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, 2 889,1 km vodních toků, pro-
voz 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 Liberec-
kém kraji. 

Výroční zpráva seznamuje s pořizováním dlouhodobého majetku, na který bylo v roce 2010 vynaloženo 287,4 mil. Kč. Skládá 
se zejména ze stavebních investic, nákupu strojů a zařízení a nákladů na vodohospodářské plánování v oblasti vod. Opravy 
dlouhodobého hmotného majetku dosáhly v roce 2010 výše 206,7 mil. Kč. 

V roce 2010 činily odběry 141,3 mil. m3 povrchové vody. Dalším zdrojem příjmů byla výroba elektrické energie. Za rok 2010 
bylo vyrobeno 106,23 GWh. 

V průběhu roku 2010 bylo zaznamenáno 29 ekologických havárií, z toho 17 ropných. 

Základní ekonomické údaje za rok 2010:

Výnosy 805 626 tis. Kč
Náklady 793 850 tis. Kč
Zisk 11 776 tis. Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2010 4 427 821 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, 2 889,1 km Wasserläufe, der Betrieb und die Wartung von 20 Stauseen und Dutzenden von kleineren 
Wasserwerken, der Schutz der Oberfl ächen- und Grundwasserqualität im Einzugsgebiet Eger, der links- und rechtseitigen Neben-
fl 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 2010 287,4 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 2010 206,7 Mio. CZK.

Im Jahre 2010 wurden für 141,3 Mio. m3 des Oberfl ächenwassers eingenommen. Eine weitere Einnahmenquelle war die 
Produktion der elektrischen Energie. Im Jahre 2009 wurden 106,23 GWh produziert.

Im Laufe des Jahres 2010 wurden 29 Umwelthavarien, davon 17 Erdölhavarien erfasst.

Grundlegende ökonomische Daten für das Jahr 2010:

Erträge 805 626 Tsd. CZK
Aufwendungen 793 850 Tsd. CZK
Gewinn 11 776 Tsd. CZK
Eigenkapital zum 31. 12. 2010 4 427 821 Tsd. CZK

Resümee

Fotografi e ve Výroční zprávě jsou z prvního ročníku fotografi cké soutěže „Voda“ zaměstnanců Povodí Ohře, státní podnik.
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