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Mohlo by se zdát, že kromě negativních přírodních jevů, například 
dlouhotrvajícího sucha nebo náhlých povodní, neexistují vlivy, které 
by mohly nečekaně a podstatně ovlivnit činnost státního podniku 
Povodí Ohře a dokonce ho přivést do zásadních ekonomických 
problémů. Hned v  úvodu roku 2016 však taková situace 
nečekaně nastala. Nelogická legislativní úprava v oblasti podpory 
obnovitelných zdrojů energie znamenala zastavení této podpory  
i ve vztahu k provozovaným MVE podniku a riziko výpadku příjmů 
ve výši až cca 130 mil. Kč. To vedlo k nutné  podstatné   změně plánu 
roku 2016 s   vyčerpáním všech existujících zdrojů ve fondech, ale 
také nutnost  zvýšení zákonné platby za odběr povrchové vody 
(„ceny povrchové vody“)  pro r. 2017 o cca 1 Kč/m , tedy nárůst o 
cca 25 % oproti r. 2016, a nežádoucí zatížení obyvatel i podniků.  
Situace byla částečně napravena až od října s  pokračováním 
legislativního procesu v úvodu roku 2017. Meziroční zvýšení „ceny 
povrchové vody“ tak může být pouhých  4,9 % (z 4,69 Kč roku 
2016  na 4,92 Kč roku 2017). Díky pozornosti zakladatele a podpoře 
ministra i dalších subjektů na různých úrovních  byla nevídaná a 
podnikem nezaviněná dramatická  situace zvládnuta bez toho, 
aby podnik v roce 2016 směřoval do „červených čísel“. Poděkování 
za účinnou a konstruktivní podporu patří ministerstvu zemědělství 
i dalším subjektům a partnerům i zaměstnancům podniku Povodí 
Ohře, jejichž aktivní podíl na zvládnutí situace byl významným 
a  podstatným přínosem.  Pozitivní podporou k řešení uvedeného 
problému i v další činnosti poskytla státnímu podniku Povodí Ohře 
také Dozorčí rada pod vedením jejího  předsedy Ing. Pokorného.  
I tak neobdržel podnik vlivem uvedeného legislativního chaosu 
do konce roku 2016 příjmy podpory obnovitelných zdrojů energie 
ve výši 90 mil. Kč.

Mezi dlouhodobě se zvyšující administrativní zátěž a nové požadavky 
na činnost podniku, bez tomu odpovídajících zdrojů, přibyly v roce 
2016 požadavky a úkoly plynoucí z  legislativy, a to například ze  
zákona o auditorech, novely zákona o státním podniku či zákona o 
veřejných zakázkách.  I proto se uskutečnil workshop širšího vedení 
podniku, jehož účelem a cílem bylo prověřit rezervy v kapacitách 
státního podniku zejména s ohledem na stále se zvyšující požadavky 
na podnik a prakticky stagnující možnosti zvyšování příjmů podniku 
a tedy i objemu mzdových prostředků. Téměř polovina řešených 
témat a výstupů z nich je již uplatněna a ukončena, zbývající budou 
vyhodnocena. Dalšími významnými interními událostmi roku 2016 
byly personální změny, a to nejen odchod zkušených zaměstnanců 
do důchodu, kdy není vždy snadná náhrada, a zahájení obměny 
ekonomického systému. Po v  minulých letech ustáleném počtu 
zaměstnanců dochází ke zvýšení vyvolaném především nutností 
zvládnutí rostoucích požadavků legislativy a náročností procesů 
v majetkoprávní oblasti apod.

V roce 2016 probíhala intenzivní příprava a realizace akcí s čerpáním 
dotačního programu Podpora opatření na drobných vodních 
tocích a malých vodních nádržích. Jednalo se o první rok víceletého 
programu. V souvislosti s  opatřením pro eliminaci nedostatku 
vod v  některých oblastech byly dokončeny studie převodů z VN 
Horka nad Sokolovem do oblasti Kraslic a společně s  Povodím 
Vltavy též převodu vody  Ohře z VN Nechranice do povodí Blšanky 
a Rakovnického potoka. V  rámci  dotačního programu III. etapy 
PPO trvá přes veškeré úsilí i nadále omezující stav zdlouhavého 
a často až neřešitelného majetkoprávního vypořádání k získání 
pozemků pro stavby. To je komplikuje a znemožňuje realizaci 
staveb protipovodňové ochrany. Konkrétně  například u akcí 
připravovaných suchých  nádrží Šporka a Dubnice v  Libereckém 
kraji. Zde není dlouhodobé úsilí státního podniku Povodí Ohře 
získat potřebné pozemky úspěšné a stavby nebude možné 
realizovat bez vyvlastnění  těchto  pozemků. To je samozřejmě 
zásadní, časově náročný a citlivý krok možný pouze za jednoznačné 
podpory politické reprezentace nejen Libereckého kraje. Pozitivním 
výsledkem dosaženým v roce 2016 v rámci III. etapy PPO je získání 
stavebního povolení pro zvýšení bezpečnosti VD Nechranice  
a současně i zvýšení objemu ovladatelného retenčního prostoru 
rekonstrukcí krajních polí bezpečnostního přelivu díla.

Úvodní slovo generálního ředitele

Přes podporu ministra zemědělství v  komunikaci s  ministrem 
průmyslu a obchodu i snahu Povodí Ohře o zajištění jiného 
dotačního zdroje se ani v  roce 2016 nepodařilo získat jasný zdroj 
celkového financování dlouhodobě podnikem připravené realizace 
akce „Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“. Jedná se o 
realizaci akce k odstranění zatrubnění toku v délce cca 3,3 km na 
tzv. Ervěnickém koridoru“ v  prostoru mezi Jirkovem a Mostem. 
Definitivní rozhodnutí o rozsahu a podmínkách financování akce 
i s ohledem na existující MVE provozovanou podnikem  je  nutné 
učinit v r. 2017.

Výše odběru povrchové vody 119, 4 mil. m  v  roce 2016 dosáhla 
téměř úrovně předchozího roku. Obdobně i roční výroba el. energie 
ve výši 85 GWh odpovídá výši výroby  dosažené v  roce 2015.  
Na opravy majetku státu ve správě podniku bylo v  roce 2016  
vynaloženo celkem 153 mil. Kč. Na investice do státního 
vodohospodářského majetku  pak bylo v  roce 2016 vynaloženo 
celkem 211 mil. Kč. Mimo jiné byla také dokončena poslední akce 
odstraňování povodňových škod z roku 2013.

K různému vývoji došlo v lokalitách přípravy výstavby a prováděné 
rekonstrukce MVE. Pro MVE Kadaň II trvá dlouhodobě a stále 
nevyjasněná otázka napojení  vyrobené el. energie, a to z důvodu 
nedostatečné kapacity rozvodné sítě.  U MVE Terezín nastal posun 
v přípravě a prověření podmínek realizace ve významné památkové 
lokalitě. Dokončeny byly rekonstrukce MVE Loket, MVE Klášterec  
a podstatná část rekonstrukce MVE Újezd. Cílem rekonstrukcí  
je zvýšení parametrů a získání vyšší podpory obnovitelných zdrojů 
energie.

V  rámci přeshraniční spolupráce se Zemskou správou přehrad 
Svobodného státu Sasko programu Interreg V   již byla podána 
žádost Saské rozvojové a dotační bance, a to pro projekt  „Informační 
centrum Fláje“. Pokročila též příprava mezinárodního projektu 
„Protipovodňová opatření na Vilémovském potoce – Sebnitz“. 
Pozitivní skutečností roku 2016 je schválení Plánu dílčího povodí 
Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe. Úspěšné zpracování 
a dokončení této významné  dokumentace bylo zajištěno převážně 
vlastními zaměstnanci Povodí Ohře. V  roce 2016 došlo k dalšímu 
efektivnímu rozvoji v uplatnění procesu centrálního nákupu,  
a to zejména ve spolupráci s MZe (osobní automobily, kancelářské 
potřeby a  energie), ale i interně.

Při setkání s představiteli Místních akčních skupin v ČR, konkrétně 
z území působnosti státního podniku Povodí Ohře, byly upřesněny 
oblasti vhodné spolupráce. Jedná se například o  podporu 
k  realizaci záměrů v  území, ale i o sběr a likvidace odpadu tak, 
jak se uskutečnily v   dubnu 2016 podél Ohře a Teplé společně 
s vodáky. Akce se budou opakovat i v dalších letech. Velmi dobrá 
je spolupráce  s ostatními podniky Povodí a s vodoprávními úřady 
krajů i některých obcí s rozšířenou působností. Státní podnik Povodí 
Ohře se prostřednictvím svých zástupců a prezentací zúčastnil řady 
významných akcí, zasedání ČPV k přípravě mezinárodního jednání 
ICOLD v Praze v roce 2017, aktivit v rámci ČVTVHS a SVH apod.

Po ocenění v  předchozích třech letech obdržel státní podnik 
Povodí Ohře v roce 2016 další, již páté ocenění v  celostátní soutěži 
„Vodohospodářská stavba roku 2015“, a to za stavbu „Jez Černý mlýn 
– výstavba rybího přechodu“. V  červenci loňského roku byl také 
státní podnik Povodí Ohře partnerem již 11. Dne Ohře pořádaného 
v Kynšperku n. O. V roce 2016 obsadilo netradiční plavidlo Povodí 
Ohře znázorňující význam vody již podruhé 1. místo v  soutěži  
Karnevalu Mattoni v  Karlových Varech. V  září se pak uskutečnil  
na vybraných vodních dílech a pracovištích podniku Den otevřených 
dveří, který je sledovanou akcí v tradičním termínu po dovolených 
a prázdninách.

33
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Po tříleté tvorbě byla u příležitosti 50. výročí založení podniku 
vydána kniha   „O řece a lidech – 50 let Povodí Ohře“. Jedná se  
o nadčasovou publikaci nejen pro vodohospodáře, ale i pro širší 
veřejnost. Setkání zaměstnanců u příležitosti 50. výročí založení 
podniku se uskutečnilo na louce na břehu naší největší vodní nádrže 
Nechranice. Účastníky byli současní i bývalí zaměstnanci podniku. 
Další akcí k  danému výročí bylo pracovní setkání s  významnými 
partnery v  území působnosti podniku, a to se zástupci krajů, ORP, 
významných odběratelů a dalších subjektů.

Hlavní předmět činnosti:
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných 
vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu 
povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního 
podniku Povodí Ohře a další činnosti,

Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2016

Přes veškeré problémy a nečekané potíže byl i rok 2016, rok 50. 
výročí existence, úspěšným rokem státního podniku Povodí Ohře 
a důkazem jeho schopnosti a stability. Všem, kteří k tomu přispěli, 
patří velké poděkování.    

které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích,  
a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních 
toků, jejichž správcem byl podnik určen.

 Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel

Použité zkratky:
ČPV - Český přehradní výbor, ICOLD - Mezinárodní přehradní komise, ČVTVHS - Česká vědeckotechnická vodohospodářká společnost, OPŽP - Operační 
program životního prostředí, PPO - protipovodňová opatření, ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70 88 99 88
CZ70889988

Statutární orgán
generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu
1. zástupce
2. zástupce
3. zástupce

Dozorčí rada
Ing. Daniel Pokorný
Ing. Monika Zeman
Ing. Oldřich Rozšafný
Ing. Václav Jakubík
Ing. Ondřej Sirko
Stanislav Pfléger
Ing. Radek Jelínek
Ing. Martin Zoul
Pavel Slabyhoud

Ing. Jiří Nedoma

Ing. Jindřich Břečka, technicko-provozní ředitel
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
Ing. Jan Fischer, ekonomický ředitel

předseda, jmenován zakladatelem
místopředsedkyně, jmenována zakladatelem
jmenován zakladatelem
jmenován zakladatelem
jmenován zakladatelem
jmenován zakladatelem
zvolen z řad zaměstnanců
zvolen z řad zaměstnanců
zvolen z řad zaměstnanců

(od 21. října 2013)
(od 21. října 2013)

(od 29. ledna 2015)
(od 21. října 2013)
(od 21. října 2013)

(od 9. září 2014)
(od 23. května 2014)

(od 1. února 2015)
(od12. února 2016)

Povodí Ohře, státní podnik, 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 65/17, Praha 1
Jménem zakladatele je oprávněna jednat Ing. Jiřina Vorlová, ředitelka Odboru resortních organizací

Název a sídlo podniku
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
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Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2016 s mapkou

Základní údaje o povodí za rok 2016

z toho délka významných vodních toků dle vyhlášky č. 178/2012 Sb. 
z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 2 Vodního zákona
z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 4 Vodního zákona

km
km
km
km
km
km

počet
počet
počet
tis. m  

počet
km

6 929
2 377
2 626
1 926
1 909
184
10
54
22
527 562
55
268

měrná veličina skutečnostměrná jednotka

2

3

Generální
ředitel

Odbor
právní

Úsek
ekonomického

ředitele

Odbor
financování
a obchodu

Odbor
technicko-provozní

činnosti

Technická
skupina závodu

Technická
skupina závodu

Odbor
obchodní přípravy

investic

Technická
 skupina závodu

Odbor
lidských
zdrojů

Odbor
vodohospodářského

rozvoje

Ekonomický
úsek závodu

Ekonomický
úsek závodu

Odbor
plánování projektů

a zakázek

Ekonomický
úsek závodu

Odbor
účetnictví
a statistiky

Odbor
vodohospodářského

dispečinku

Provoz
Karlovy vary

Provoz
Chomutov

Odbor
inženýringu

Provoz
Žatec

Odbor
informatiky

Odbor
vodohospodářských

laboratoří

Provoz
Cheb

Provoz
Teplice

Provoz
Terezín

Odbor
vnitřní správy

Odbor
vodohospodářského

plánování
Provoz

Česká Lípa

Úsek
technicko-provozního

ředitele

Úsek
investičního

ředitele

Závod
Karlovy Vary

Závod
Chomutov

Závod
Terezín

Délka vodních toků celkem

Délka úprav v korytech vodních toků*
Délka umělých kanálů a přivaděčů
Počet čerpacích a přečerpacích stanic
Počet jezů celkem**
Počet velkých vodních nádrží
Celkový objem nádrží
Počet ostatních vodních nádrží
Plocha stanovených záplavových území při Q

* V roce 2016 proběhlo upřesnění dle aktuální metodiky pro statistické vykazování; další změny jsou vlivem realizovaných úprav koryt vodních
  toků včetně revitalizací atd.       
** V roce 2016 proběhla prověrka konstrukcí příčných objektů na tocích a jejich zařazení pod jez, stupeň, práh.
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Majetek ve správě podniku

Odběry povrchové vody za rok 2016

Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě 11 780 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek přesahuje hodnotu 
11 007 mil. Kč.

Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku snížilo o 968 tis.m . Proti plánu byly odběry povrchové vody vyšší  
o 7 014 tis. m  .

Majetek ve správě podniku k 31. 12. 2016.
Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě 11 991 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek představuje hodnotu  
11 163 mil. Kč. 

131 658
9 480
4 217

4 496
3 079
1 106

671
547
454
351
216

87
11 007

131 658

44 954
53 428
33 276

6

121 167
3 801
3 229

4 567
3 115
1 105

681
552
462
370
219

92
11 163

121 167

42 212
47 489
31 466

0

118 390
7 805
2 469

118 390

40 583
45 379
32 428

0

120 352
7 098
4 070

120 352

40 777
47 275
32 300

0

119 384
7 678
3 680

119 384

40 305
50 602
28 477

0

3

3

3

3

2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč

Úprava toků
Nádrže
Ostatní stavby
Technologie na VD a MVE
Budovy
Pozemky
Ostatní dlouhodobý majetek
Dopravní a mechanizační prostředky
Nedokončený majetek
Celkem dlouhodobý majetek

Rozdělení placených odběrů povrchové vody v tis. m
Odběr vody
Celkem
V tom:
      vodárny
      energetika a teplárny
      ostatní průmysl a služby
      zemědělství

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m
Odběr vody
Celkem
Z toho: PKP
              PVN

Poznámka: PKP - Podkrušnohorský přivaděč
                     PVN - Průmyslový vodovod Nechranice
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Energetika

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 závislé především na hydrologické situaci. 
Nepříznivé, málo vodné, období pro výrobu elektrické energie 
přetrvává již od roku 2014.

Hlavní vliv do hospodaření však měla především nelogická 
legislativní úprava v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie, 
na jejímž základě nebyla od ledna do září 2016 operátorem trhu 
OTE, a.s. vyplácena podpora pro MVE rekonstruované v období od 
r. 2013 do r. 2015. Tato situace byla, jak popisuje v úvodním slovu 
generální ředitel, intenzivně řešena po celý rok 2016. Povodí Ohře, 
státní podnik přesto neobdržel z výše uvedeného důvodu v  roce 
2016 podporu ve výši 92 mil. Kč.

V průběhu roku došlo za účelem provedení celkové rekonstrukce 
k odstavení MVE Klášterec a MVE Újezd. MVE Klášterec byla opětovně 
uvedena do provozu v prosinci 2016, rekonstrukce MVE Újezd bude 
ukončena v roce 2017.

Do distribuční soustavy jsme dodali celkem 83 468 MWh elektrické 
energie. Rozdíl mezi vyrobeným a dodaným množstvím elektrické 
energie do distribuční soustavy je dán spotřebou v  místě MVE  
a jejím bezprostředním okolí.
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Opravy a údržba dlouhodobého hmotného  majetku

Přípravou a realizací akcí oprav a údržbou majetku státu, se kterým 
má státní podnik Povodí Ohře právo hospodařit, se daří udržovat 
tento v  dobrém technickém stavu v  jeho vyprojektovaných 
parametrech.

Při přípravě akcí oprav a údržby jsou prostředky rozdělovány mezi 
všechny druhy dlouhodobého hmotného majetku. Je samozřejmé, 
že rozhodující díl nákladů je směrován do vodohospodářského 
majetku (vodní díla – hráze, jezy, opevnění koryt vodních toků, 
čerpací stanice, trubní převody vody atd.). Nezanedbáváme však 
ani péči o areály povodňových dvorů provozních středisek a areály 
ředitelství závodů a podnikového ředitelství. Stejně tak intenzivně, 
pravidelně jsou opravovány a udržovány veškeré mechanizační 
prostředky (nákladní a osobní automobily, velká mechanizace – 
bagry, jeřáby), soustava limnigrafických a srážkoměrných stanic 
včetně vysílačů a další druhy majetku státu.

Vzhledem k  možnostem čerpání dotačních titulů jsme posílili 
opravy malých vodních nádrží (rybníků) a drobných vodních toků.

Rok 2016 byl srážkově opět podprůměrný a důsledkem sucha 
jsme museli ve větším rozsahu řešit kromě péče o břehové porosty,  
i problémy se zarůstáním koryt upravených vodních toků travním 
porostem a křovinami, které se rozšířily především tam, kde nebyly 
z různých objektivních důvodů odstraněny sedimenty.

V rámci běžné údržby prováděné vlastními pracovníky se osvědčila 
SW aplikace Údržba, díky které je celý proces přehlednější  
a pomáhá při vyhodnocování a kontrolách. I díky ní můžeme lépe 
vyhodnocovat realizované činnosti napříč závody a provozy včetně 
navrhování zlepšení efektivity na jednotlivých pracovištích.

Bezpečnost vodních děl

Péče o vodní díla musí být soustavná, odborná a dostatečně obsáhlá, 
aby byla zajištěna jejich bezpečnost a provozuschopnost při všech 
předvídatelných stavech. Na jejím zajištění se podílí nejen naši 
zaměstnanci, ale i pracovníci odborně způsobilé osoby pověřené 
Ministerstvem zemědělství, zástupci vodoprávních úřadů, uživatelů 
vodních děl, … Všechna jsou pravidelně kontrolována a sledována. 
Každá přehrada je navíc posuzována na bezpečnost při povodních. 
Významnou péči si zaslouží nejen významné velké přehrady,  
ale i malé vodní nádrže, jezy, přehrážky, ochranné hráze, . . . Máme ve 
správě 5 vodních děl I. kategorie technickobezpečnostního dohledu 
(nejvýznamnější),  9 II., 18 III. a 167 děl IV. kategorie. Kategorie 
vypovídají o významnosti jednotlivých vodních děl pro stát.

Vyhodnocování bezpečnosti VD Podhora si vyžádalo rekonstrukci 
patního drénu hráze. Nedostatečná funkce patního drénu byla 
způsobena nerovností drenážního potrubí a sníženou propustností 
vlastního kamenného materiálu drénu.

Aktuálně probíhají přípravné, projekční a realizační práce na MVN 
Velká Bukovina I, II, III a IV, Slavětín – Němeček, Liběšický rybník, 
Soběnice, Tuchlovský rybník, Habrovany, …

Na VD Janov je před dokončením stavba druhé spodní výpusti. 
Na tomto historickém VD dochází k  plnění požadavků vyhlášky 
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. 
Původní potrubí vedoucí do úpravny vody se nyní nahrazuje  
za plnohodnotnou spodní výpust.
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V  roce 2016 bylo na opravy dlouhodobého hmotného majetku 
vynaloženo 153 260 milionů Kč. Financování těchto akcí probíhalo 
jak z  vlastních zdrojů, tak s  přispěním prostředků z  dotačního 
programu Ministerstva zemědělství:

 V rámci podprogramu 129 272 “Odstranění následků povodní roku 
2013” – celkem 15,874 mil. Kč, z  toho podíl vlastních prostředků 
státního podniku Povodí Ohře činil 7,858 mil. Kč a podíl z dotačního 
programu 8,016 mil. Kč.

Dodavatelské opravy

V rámci podprogramu 129 292 “Podpora opatření na drobných 
vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích” – celkem 
vynaložených prostředků 22,170  mil.  Kč z  toho podíl vlastních 
prostředků státního podniku Povodí Ohře činil 3,503 mil. Kč a podíl 
z dotačního programu 18,667 mil. Kč.

3,659
0,556

4,223
3,027
2,342

3,659
3,133

4,790
3,372
3,286

4,652
4,205
4,415
4,018
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3,259
3,244
3,142
3,068

153,260
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8,016

18,667

0
2,577

0,567
0,345
0,944

Dodavatelské opravy s finančním přispěním dotačních titulů

celkové náklady v mil. Kč

celkové náklady v mil. Kč

celkové náklady v mil. Kč

dotace v mil. Kč

dotace v mil. Kč

vlastní zdroje v mil. Kč

vlastní zdroje v mil. Kč

Podprogram 129 272 “Odstranění následků povodní roku 2013”
Název akce
OPŠ 06/2013 - Libchavský p. ve Volfarticích (3,500-6,300)
OPŠ 06/2013 - Okrouhlický p. ve Skalici (0,360-1,250)

Podprogram 129 292 “Podpora opatření na drobných tocích, rybnících a malých vodních nádržích”
Název akce
VD Sedlec - oprava sdruženého objektu
ŠP Ryjice - oprava tělesa hráze
Ostružník - oprava zdiva u č.p . 37 

Kromě opravných akcí s podílem dotací pokračoval státní podnik Povodí Ohře v realizaci oprav koryt vodních toků a dalšího hmotného 
majetku z vlastních prostředků. 

Mezi nejvýznamnější stavební akce realizované v roce 2016 patřily:

Dodavatelské opravy financované pouze z vlastních prostředků
Název akce
Hačka (Staré Spořice) - oprava spárování dlažby
VD Březová - oprava chodníků na hrázi 
VD Fláje - oprava betonových konstrukcí pod vývarem
VD Přísečnice - sanace betonové konstrukce odpadní chodby
VD Nechranice, komunikační chodba - oprava povrchu stěn
Klíšský p. (nádraží ČD ÚL - západ) - oprava KP
PKP IV - oprava betonového opevnění
Radčický potok (Litvínov) - oprava opevnění
ŠP Ryjice - těžení nánosů
ČS Rašovice - oprava obslužné komunikace a betonových ploch

Rekapitulace financování oprav v roce 2016

Dodavatelské opravy celkem
z toho: 
     opravy hrazené z vlastních zdrojů
     dotace z podprogramu 129 272 “Odstranění následků povodní roku 2013”
     dotace z podprogramu 129 292 “Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích” 

plnění v mil. Kč
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Na investiční výstavbu bylo v roce 2016 vynaloženo 210,701 milionů 
Kč. Z  této částky bylo 173,967 milionů Kč hrazeno z  vlastních 
zdrojů státního podniku Povodí Ohře a zbylých 36,734 milionů 
Kč bylo hrazeno z  dotačních prostředků z  následujících oblastí 
podporovaných dotačními programy.

Program 129 270 Odstraňování následků povodní na státním 
vodohospodářském majetku II., podprogram 129 272 Odstranění 
následků povodní roku 2013.
V realizačním období let 2013–2016 bylo v zajištění celkem 54  
stavebních akcí podprogramu 129 272. Celková částka odhadnutých 
povodňových škod byla 295,021 mil. Kč. Přidělený finanční limit 
dotace byl stanoven správcem programu ve výši 230 mil. Kč. 

Investice

Program 129 260 – Podpora prevence před povodněmi III.
III. etapa programu je především zaměřena na podporu retence 
(řízené rozlivy, poldry, vodní nádrže s retenčními prostory), 
na podporu časově náročné projektové přípravy rozsáhlých 
staveb (projekty budou následně využity při realizaci opatření) 
a na podporu efektivních stavebních opatření (řešení záměrů 
obsažených v plánech pro zvládání povodňových rizik). Z tohoto 
programu bylo v roce 2016 vyčerpáno 9,067 milionů Kč.

Všechny akce podprogramu 129 272 byly řádně dokončeny. Celkové 
náklady všech akcí podprogramu 129 272 byly ve výši 314,701 mil. Kč.  
Z toho čerpání dotací bylo za celé programové období ve výši 
223,250 mil. Kč a podíl vlastních zdrojů činil 91,451 mil. Kč.

4,415

2,292

1,444

0,105

Nadále probíhají práce na zajištění projektové dokumentace pro provedení stavby akce VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí 
bezpečnostního přelivu.

30,029

3,305

2,089

17,152

3,305

2,089

14,877

0

0

5,859

2,397

celkové náklady v mil. Kč
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vlastní zdroje v mil. Kč

Investiční prostředky jsou vynakládány především do těchto oblastí:
     stavby vedoucí ke zvýšení povodňové ochrany,
     úpravy koryt vodních toků s cílem uvedení do „dobrého stavu“, 
     rekonstrukce a modernizace stávajících vodních děl,
     řešení splaveninového režimu vodních toků,
     využití alternativních zdrojů energie,
     řízení vodohospodářských soustav a provozu na vodních dílech.

Mezi nejvýznamnější dotační akce financované v roce 2016 patřily:

Program 129 260 – “Podpora prevence před povodněmi III.”
Podprogram 129 264
Název akce
VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti
Podprogram 129 265
Kamenička Boletice - stabilizace koryta

Mezi nejvýznamnější dotační akce podprogramu 129 272 realizované v roce 2016 patřily:

Program 129 270 – “Odstraňování následků povodní na státním vodohospodářském majetku II.”,
Podprogram 129 272 “Odstranění následků povodní roku 2013” 
Název akce
OPŠ 06/2013 - Kamenice v České kamenici
(21,840-22,350)
OPŠ 06/2013 - Libchavský p. ve Volfarticích
(3,500-6,300)
OPŠ 06/2013 - Okrouhlický p. ve Skalici 
(0,360-1,250)
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Rekapitulace financování investic v roce 2016:

210, 701

173, 967 

114, 610
38, 639
10, 544

9, 289
0, 885

1,600
1,204
1,204

15,538
9,476
7,662
7,018
5,888
5,758
4,176

1,280
1,204
0,963

0,320
0

0,241

Podprogram 129 292 Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích

Skutečnost prostavění z dotací byla ve výši 4,410 mil. Kč a z vlastních zdrojů činila 1,200 mil. Kč.

celkové náklady v mil. Kč

celkové náklady v mil. Kč vlastní zdroje v mil. Kčdotace v mil. Kč

  

Celkem financování investic v roce 2016 v mil. Kč
z toho:
Investice hrazené z vlastních zdrojů celkem v mil. Kč 
z toho:
Název
     Stavby, technologie
     SZNR
     Projektové práce
     Ostatní náklady a pozemky
     DlNM

Mezi nejvýznamnější dotační akce podprogramu 129 292 realizované v roce 2016 patřily:

Program 129 290 – “Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích”
Podprogram 129 292
Název akce
Boberský potok - rekonstrukce PB zdi u čp. 443, k. ú. Cvikov
VT Suchý potok - rekontrukce dna PPÚ
Račí potok, Malšovice - rekonstrukce opevnění, výpusť do Labe

K dalším nejvýznamnějším investičním akcím realizovaných v roce 2016, které byly hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku
Povodí Ohře, patřily:
Investice financované pouze z vlastních prostředků
Název akce
     MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny
     MVE Újezd - rekonstrukce MVE
     VD Skalka - abraze – Stein
     Bílina, ř. km 0,474-0,700 (Ústí nad Labem) - LB opěrná zeď
     Rekonstrukce PB a LB Šporky (19,890-20,410) v Novém Boru - Arnultovice
     Havárie Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu
     Areál závodu CV, Hala 2 - rekonstrukce střešní krytiny 
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Program přeshraniční spolupráce INTERREG V
Pokračují přípravné práce na zahájení realizace akcí:
     Informační centrum Fláje
     Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského potoka – Sebnitz – studie proveditelnosti

Program 15 mld. - Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém
a Karlovarském kraji.
V realizaci:
     Přeložka Vesnického potoka - revitalizace
Připravovaná opatření:
     Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru.

36, 734

9, 067 
23, 257

4, 410

Plánování v oblasti vod v roce 2016

Na základě povinností plynoucích z Rámcové směrnice o vodách 
2000/60/ES byl v  období 2010 až 2015, ve spolupráci s krajskými 
úřady Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského 
a  Plzeňského kraje, zpracován návrh Plánu dílčího povodí Ohře, 
dolního Labe a ostatních přítoků Labe (dále jen PDP OHL). Výstupy 
z  PDP OHL byly použity jako podklad pro zpracování Národního 
plánu povodí Labe (dále jen NPP Labe) pro období 2015 - 2021.

Na základě vydání OOP Národního plánu povodí Labe proběhly 
počátkem roku úpravy Plánu dílčího povodí Ohře, dolního 
Labe a ostatních přítoků Labe, aby byl v  souladu s  NPP Labe. 
Finální upravená verze PDP OHL byla předložena a  představena  
na jednotlivých krajích ke schválení. Schvalovací proces proběhl 
v  první polovině roku 2016. PDP OHL (pro období 2015–2021) 
postupně schválila všechna příslušná zastupitelstva krajských úřadů 
(Liberecký, Karlovarský, Ústecký, Plzeňský a Středočeský). Součástí 
PDP OHL jsou i Dokumentace oblastí s významným povodňovým 
rizikem, které prošly stejným schvalovacím procesem.

Po svém schválení se tyto dokumenty staly pro následující 
šestileté období významným nástrojem k dosažení dobrého stavu 
povrchových a podzemních vod a k řešení ochrany před povodněmi 
v oblastech s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí 
Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe.

Pro II. plánovací období 2015–2021 se státní podnik Povodí Ohře 
stal nositelem celkem 64 opatření, z  nichž převažují především 
revitalizace vodních toků a zprůchodnění migračních překážek 
na vodních tocích. Zároveň podnik povodí provádí realizaci těch 
opatření, která se nestihla realizovat v rámci I. plánovacího období 
2009–2015. Celkově byla na realizaci opatření k datu 31. prosince 
2016 proinvestována naším podnikem částka ve výši 25,849 mil. Kč.

Konečná podoba schváleného PDP OHL a přehled plnění opatření 
financovaných státním podnikem Povodí Ohře jsou zveřejněny  
na našich webových stránkách.

Investice hrazené z dotací celkem v mil. Kč
z toho:
Název        
     “Program 129 260 - Prevence před povodněmi III.”
     “Program 129 270 - Odstranění následků povodní roku 2013”
     129 290 - “Podpora opatření na drobných vodních  tocích, rybnících a malých vodních nádržích”
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Obr.: Přehled opatření typu A Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe – nositel Povodí Ohře, s. p.

Přehled celkového počtu opatření navržených do Programu opatření Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 
pro období 201–021 je znázorněn v následující tabulce.
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Povodí Ohře, státní podnik, jako správce povodí a správce vodních 
toků, dbá na ochranu a kontrolu jakosti povrchových a podzemních 
vod. Zejména svojí vyjadřovací činností v rámci vodoprávních řízení 
hájí zájmy dané platným Národním plánem povodí Labe, Národním 
plánem povodí Odry, Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe 
a  ostatních přítoků Labe, Plánem dílčího povodí Lužické Nisy 
a  ostatních přítoků Odry a platnou legislativou, zejména vodním 
zákonem.

Další významnou činností v oblasti ochrany a kontroly jakosti vod 
je správa vodárenských nádrží a nádrží s  rekreačním využitím. 
Na základě pravidelných měření jakosti vody ve vodárenských 
nádržích, které zahrnuje základní fyzikální, chemické a  biologické 
ukazatele, optimalizuje Povodí Ohře, státní podnik, hospodaření 
s akumulovanou vodou v nádrži a úzce spolupracuje s vodárenskými 
společnostmi. Součástí monitoringu vodárenských nádrží  
je i sledování jakosti vody v  hlavních přítocích do vodárenských 
nádrží. Na základě tohoto monitoringu Povodí Ohře, státní podnik, 
navrhuje a prosazuje možná opatření v povodí vodárenských nádrží. 
V  roce 2016 byla takto zahájena například výstavba kanalizačního 
výtlaku z obce Horní Dražov, kterým budou odpadní vody odváděny 
mimo povodí vodárenské nádrže Stanovice. 

Ochrana a kontrola jakosti vod

V  případě rekreačních nádrží sleduje Povodí Ohře, státní podnik, 
parametry oživení nádrže a ukazatele, které toto uživení ovlivňuje, 
a následně na základě zjištěného stavu navrhuje a prosazuje možná 
vodohospodářská opatření v povodí těchto nádrží. 

Povodí Ohře, státní podnik, kontroluje průběžně jakost povrchových 
vod jejich monitoringem prováděným vlastní laboratoří. V roce 2016 
byl proveden monitoring za téměř 26,2 milionu korun a v říjnu proběhla 
aktualizace Programu provozního monitoringu povrchových vod  
na rok 2017. Předpokládané náklady na tento monitoring jsou 
pro rok 2017 celkem 28,2 mil. Kč. K  navýšení ceny provozního 
monitoringu došlo především přidáním profilů sledujících kvalitu 
v zatopených důlních dílech, tj. zvýšením počtu prováděných 
zonačních měření. Dalším významným důvodem tohoto navýšení 
je rozšiřování počtu analytů (rostou náklady na standardy) a nákup 
nových analyzátorů, které vyžadují čistší a tedy dražší chemikálie.
Aktualizovaný Program monitoringu byl schválen v listopadu 2016 
dopisy MŽP ze dne 29. listopadu 2016, č. j. 82725/ENV/16 a MZE ze 
dne 22. listopadu 2016, č. j. 15VD27022/2016-15121.

přešla z I. POP nově navržena celkem v PDP OHL
Přehled počtu opatření převzatých a navržených do PDP OHL 2015–2021

ČOV
Revitalizace a zprůchodnění říční sítě
SEZ
Protipovodňová opatření
Opatření obecná B, C
Celkem
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I v   roce 2016 byla významným koordinačním prvkem vzájemná spolupráce s  ostatními podniky Povodí, příslušnými krajskými úřady  
a ministerstvy, a dalšími zainteresovanými subjekty. Stejná spolupráce proběhla také v rámci přeshraničních komisí (Bavorsko, Sasko,  
Mezinárodní komise pro ochranu Labe).

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.
Rok 2016 byl stejně jako předchozí rok z  hlediska počtu havárií 
nadprůměrný. Z celkového počtu 46 havárií bylo 19 ropných havárií.
V  roce 2016 Povodí Ohře naštěstí neevidovalo havárie velkého 
rozsahu. Na základě toho je možné rok 2016, i přes vyšší počet 
menších havárií, vyhodnotit pozitivně s  nepříliš velkými škodami  
na životním prostředí.

Dne 8. září 2016 se Povodí Ohře zúčastnilo jednoho z  největších 
cvičení složek integrovaného záchranného systému v Modlanech 
u Teplic. Tématem cvičení byl pád letadla v blízkosti Modlanského 
potoka a vodní nádrže Kateřiny. Pracovníci Povodí Ohře cvičně 
zachytávali znečištění na vodním toku i na ústí do nádrže, odebírali 
vzorky kontaminované vody a zajišťovali další vodohospodářské 
činnosti.

Povodí Ohře, státní podnik se nachází ve 2. etapě plánování v oblasti 
vod na období 2015–2021, jež obsahuje i opatření pro zprůchodnění 
migračních překážek a revitalizaci toků. Realizovaná opatření 
budou finančně podpořena zejména z  dotačního titulu OPŽP. 
Nejvýznamnější vliv očekáváme na Ploučnici včetně jejích přítoků 
a Rolavě. Dalším významným tokem, nejen pro repatriaci lososa, 
je Kamenice. Zde, kromě migračních zprůchodnění, probíhá 
příprava akce „Revitalizace Kamenice v  Rabštejnu“. Rabštejnské 
údolí je velmi zajímavá a komplikovaná lokalita, která s  ohledem 
na historii, kdy výroba bavlny, zbrojařská výroba pro letadla, 
existence koncentračního tábora nebo úkryty sloužící jako sklady 
Československé armády, koncepčně nezapadá do krajinného rázu 
této nádherné řeky. To vše představuje náročnou výzvu a bude třeba 
propojit historii s budoucností, . . .

Dále se věnujeme přípravě a realizaci i akcí zprůchodnění migračních 
překážek a revitalizaci toků, které nejsou v plánu obsaženy. Cítíme 
však jejich potřebnost a důležitost. Vnímáme současně i hlasy 
různých orgánů, organizací, sdružení apod.

Ekologie

Nejvýznamnější v  této oblasti je spolupráce s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR a Českým rybářským svazem.

Další významnou částí naší náplně je péče o břehové porosty. 
Příprava a realizace výchovných a zdravotních zásahů je velmi 
komplikovaná a veřejností vnímána rozporuplně. Někteří zásahy 
vítají a jiní odsuzují. Podobné je to i mezi odborníky. Povodí Ohře 
však musí zajistit vhodný stav břehových porostů, které plní  
jak funkci ekologickou, tak vodohospodářskou,…
Pokračujeme s etapovou rekonstrukcí břehových porostů 
monokulturních topolových alejí, jejíž součástí je vykácení topolů 
a následná výsadba, dosadba a péče o místně vhodnější, druhově 
pestřejší zeleň.
V roce 2015 byla odbornou firmou dokončena studie „PPV, 
PKP – vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze“. V roce 
2016 již částečně proběhla účelná péče o dřeviny v rámci soustavy 
přivaděčů mezi Prunéřovem a Vysokou Pecí, která bude pokračovat 
i v dalších letech.
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Hydrologická situace

Rok 2016 patřil k srážkově mírně podprůměrnému. Celkově v územní 
působnosti státního podniku Povodí Ohře byl průměrný srážkový 
deficit 7 %. Výraznější deficit srážek byl naměřen v západní oblasti 
Krušných hor. Na některých klimatických stanicích byl změřen deficit 
až 180 mm, který představoval 85 % ročního srážkového úhrnu dle 
dlouhodobého normálu.

Směrem na východ území se srážkový deficit snižoval. Ve východní 
části dosahovaly srážkové úhrny mírně nad průměr. Na následující 
mapě je znázorněná plošná interpolace deficitů srážek za rok 2016.

Z  hydrologického pohledu byl rok 2016 podprůměrný a v  jistém 
smyslu hydrologie korelovala s  deficity srážek. Výjimku tvořila 
východní část území, kde i přes mírně nadprůměrnou srážkovou 
činnost byla vodnost v této oblasti podprůměrná. Přehledně  
je hydrologická vodnost znázorněna v  procentuálních dosažení 
průměrných ročních průtoků ve vybraných měrných stanicích  
v následující mapě.

Podprůměrně vodný rok byl zejména způsoben nevýraznou teplou 
zimou a sníženou vydatností podzemních vod vlivem předchozích 
hydrologicky podprůměrných let. Rovnoměrné rozložení srážek 
v  sezóně přispělo k  vyrovnané vodnosti, kdy nedocházelo  
k výrazným propadům vodnosti na hydrologické sucho. V roce 2016 
nebylo nutné podávat podněty k  omezení odběrů povrchových 
vod.
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Hlavní náplní vodohospodářského dispečinku je řízení 
vodohospodářských procesů na vodních dílech tak, aby byly 
plněny požadavky kladené na spravovanou vodohospodářskou 
infrastrukturu. Vodohospodářský dispečink se, kromě řešení 
rutinních činností v řízení vodohospodářských procesů, v  roce 
2016 zaměřil na dílčí softwarové úpravy zpracovatelského systému 
dat VHD. S  ohledem na dlouholeté zpracovávání dat, získávané 
zkušenosti z provozní problematiky a v neposlední řadě s novými 
možnostmi ve vývoji technologií byly ve spolupráci s programátory 
odboru informatiky upraveny části týkající se základních vstupů, 
nové parametrizace výpočetních procedur databázových archívů 
a úprava aplikací pro přehlednost správy dat. Dále byl dokončen 
verifikovaný archív dat, který již obsahuje očištěnou 21 letou řadu 
dat 1995–2015 obsahující 1 200 veličin v denním kroku. 

Vodohospodářský dispečink

Ve spolupráci s  odborem vodohospodářského rozvoje byla 
dokončena studie revize konzumpčních křivek měrných profilů 
v  extrémních průtocích, na základě kterých byly extrapolovány 
vztahy mezi výškou vodního stavu a průtoku až do velikosti 100 
leté povodně. Revize byla provedena na základě hydraulických 
modelových přístupů s  podporou klasických hydrometrických 
metod, či prostých bilancí z proběhlých povodní. Výsledky byly 
následně oponovány a diskutovány s  pobočkovými hydrology 
ČHMÚ a zavedeny do aktualizací měrných konzumpčních křivek.   

Rok 2016 byl pro ekonomiku podniku velmi rozporný. Dobrý byl 
vývoj odběrů povrchové vody. Nepříliš příznivý byl již třetí rok vývoj 
hydrologických podmínek pro výrobu elektřiny v  malých vodních 
elektrárnách. Zcela nepříznivý byl legislativní zmatek kolem podpory 
výroby energie v  malých vodních elektrárnách, který znamenal, 
že podnik nedostal v  roce 2016 podporu pro většinu vyrobené 
energie. Tomuto nečekanému výkyvu se však hospodaření podniku 
dokázalo operativně přizpůsobit a bez zásadních problémů plnit 
svěřené úkoly i při významně omezených zdrojích. Rok 2016 
celkově hodnotíme jako velmi náročné období, které však potvrdilo,  
že hospodaření státního podniku Povodí Ohře je stabilně dobré.

Ekonomika podniku

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 2016 
ověřila nezávislá auditorská firma, která potvrdila, že podávají věrný  
a poctivý obraz hospodaření státního podniku Povodí Ohře.
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Počet zaměstnanců
Povodí Ohře zaměstnávalo k 31.  12.  2016 celkem 613 osob. 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané  
v roce 2016 činil 614 osob – 275 zaměstnanců v dělnických profesích 
a 339 v technicko-hospodářských funkcích.

Vedení státního podniku usiluje o realizaci takového mzdového 
vývoje, který koresponduje se zvyšujícími se nároky na kvalifikovanost, 
odpovědnost, samostatnost a intenzitu práce a zároveň je v relaci 
s ekonomickými výsledky podniku.

Personální, mzdová a sociální oblast

Mzdový vývoj

V  roce 2016 byla připravena a realizována řada organizačních 
změn a racionalizačních opatření vedoucích k optimálnímu využití 
pracovní síly.

Průměrný měsíční výdělek vzrostl proti předchozímu roku o 0,8 %. 
Vzhledem k dosažené míře inflace (0,7 %) došlo v roce 2016 k růstu 
reálné mzdy o 0,1 %.
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Program vzdělávání zaměstnanců se soustředil zejména  
na skupinové a individuální kurzy, semináře a školení k prohloubení 
kvalifikace zaměstnanců a k získání zvláštních oprávnění nutných 
k výkonu povolání. Pozornost je věnována také rozvoji manažerských 
schopností a dovedností vedoucích zaměstnanců a  personálních 
rezerv. Na vzdělávání svých zaměstnanců podnik vynaložil v  roce 
2016 celkem 945 tis. Kč.

Povodí Ohře přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění se 
státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění. Poskytuje také 
závodní stravování, zajišťuje sportovní, kulturní a společenské akce, 
rodinou a dětskou rekreaci pro své zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky.

Systém řízení BOZP se ve státním   podniku realizuje v  souladu 
s novými moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. V roce 
2016 se stalo 7 pracovních úrazů s dočasnou pracovní neschopností 
vyplývajících z  běžného režimu práce. Při jejich šetření nebyly 
shledány nedostatky v používání OOPP, ani porušena BOZP.

Program vzdělávání

Sociální program

Bezpečnost práce

Kromě toho proběhla v  roce 2016 vzdělávací akce „Získání 
profesní kvalifikace v  oboru Vodař“, financovaná z  dotačního 
programu POVEZ II. Tuto vzdělávací akci absolvovalo a úspěšně 
dokončilo 15 našich zaměstnanců. Ve školním roce 2016/17  
si doplňuje či zvyšuje kvalifikaci kombinovaným studiem celkem 
13  zaměstnanců. V  předchozím školním roce úspěšně ukončilo 
studium 5 zaměstnanců.

Výdaje spojené s  realizací sociálního programu v  roce 2016 činily 
14 455  tis. Kč.

K úrazům podnik stanovil opatření. Na osobní ochranné pomůcky, 
pracovní oděvy a pitný režim zaměstnanců vynaložil podnik celkem
1 609  tis.  Kč a na pracovnělékařské služby včetně ochranného 
očkování 247 tis. Kč.
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Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Povodí Ohře, státní podnik („Společnost“) sestavené na základě českých účetních 
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích 
za rok končící 31. 12. 2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní 
standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši 
zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá generální ředitel Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky 
seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou 
či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti 
a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo 
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace 
neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné 
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost generálního ředitele a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Generální ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy 
a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je generální ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud 
je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání 
při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zakladatel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem 
nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený 
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, 
že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat 
profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Zpráva nezávislého auditora

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout 
a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
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Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout 
auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního 
systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti 
generální ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky generálním ředitelem a to, zda s ohledem 
na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto 
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí 
z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, 
že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové 
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat generálního ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

AUDIT TOPOL s.r.o.
Ještědská 261
460 08 Liberec
č.oprávnění 453

auditor, Ing. Petr Topol, č.oprávnění 0400

V Chomutově , dne 10. března 2017
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Rozvaha v plném rozsahu
ke dni
31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

A.

B.

B.

B.

C.

C.

C.
C.

C.

C.

D.

I.

II.

I.

II.
II.

II.

IV.

1.
2.

4.

5.

1.

2.
4.

5.

1.
4.

1.

2.

1.
2.

1.
3.

1.
2.

2.

1.
2.

3.

1.

2.

5.

1.
4.

2.

4.
5.
6.

Povodí Ohře, státní podnik
IČO 70889988

Bezručova 4219
Chomutov

430 03

Běžné
účetní období

Aktiva Opravené minulé 
účetní období

NettoBrutto Korekce Netto
11 991 133 

11 162 857 

78 637 
0

27 488 
26 935 

553 
51 110

 
39 
39 

11 084 220 
9 790 716 

462 185 
9 328 531 
1 201 373 

446 
446

 
91 685

 
35 

91 650 

826 389 

8 665 
5 746 
2 919 

134 615 
190 
190 
190 

134 425 
100 084 

34 341 
1 923 

187 
32 231 

683 109 
298 

682 811 

1 887 
1 813 

74 

6 828 696 

6 826 823 

73 476 
0

25 838 
25 334 

504 
47 638

 
0 
0 

6 753 347 
5 819 798 

144 648 
5 675 150 

924 390 
2 
2

 
9 157

 
0 

9 157 

1 873 

0 
0 
0 

1 873 
0 
0 
0 

1 873 
1 796 

77 
0 
0 

77 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5 162 437 
 

4 336 034 

5 161 
0 

1 650 
1 601 

49 
3 472

 
39 
39 

4 330 873 
3 970 918 

317 537 
3 653 381 

276 983 
444 
444

 
82 528

 
35 

82 493 

824 516 

8 665 
5 746 
2 919 

132 742 
190 
190 
190 

132 552 
98 288 
34 264 

1 923 
187 

32 154 

683 109 
298 

682 811 

1 887 
1 813 

74 

5 121 414 

4 350 353 

6 458 
0

2 246 
2 183 

63 
3 113

 
1 099 
1 099 

4 343 895 
3 996 052 

309 530 
3 686 522 

267 930 
435 
435

 
79 478

 
68 

79 410 

768 953 

8 096 
5 481 
2 615 

145 853 
102 
102 
102 

145 751 
98 803 
46 948 

2 150 
130 

44 668 

615 004 
347 

614 657 

2 108 
2 098 

10 
    

Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Ocenitelná práva
Software
Ostatní ocenitelná práva
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky a stavby
Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby
Materiál
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky ostatní
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ostatní
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky

Peněžní prostředky
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech

Časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
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Rozvaha v plném rozsahu
ke dni
31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

A.

A.

A.

A.

A.

A.

B. + C.

B.

C.
C.

C.

D.

1.

1.
2.

1.
2.

3.

2.
4.

3.
4.
8.

3.
4.
8.

1.
2.

1.

3.
4.
5.
6.
7.

5 162 437 
4 741 112 

4 068 283 
4 068 283 

346 596 

346 596 
346 596 

278 964 
97 279 

181 685 

19 847 
19 847 

27 422 

420 744 

161 774 
7 367 

154 407 

258 970 
120 395 

280 
4 

120 111 
138 575 

47 
79 645 
58 883 
16 213 

9 835 
29 655 

2 047 
1 133 

581 
291 
290 

5 121 414 
4 723 973 

4 068 283 
4 068 283 

341 798 

341 798 
341 798 

273 745 
97 279 

176 466 

0 
0 

40 147 

395 844 

154 897 
19 932 

134 965 

240 947 
106 210 

251 
4 

105 955 
134 737 

0
50 227 
84 510 
21 585 
13 191 
46 270 

2 429 
1 035 

1 597 
94 

1 503 

Povodí Ohře, státní podnik
IČO 70889988

Bezručova 4219
Chomutov

430 03

Běžné
účetní období

Opravené minulé 
účetní období

Pasiva

Sestaveno dne:

10. 2. 2017

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Ing. Jiří Nedoma

I.

II.

III.

IV.

V.

I.

II.

Pasiva celkem
Vlastní kapitál

Základní kapitál
Základní kapitál

Ážio a kapitálové fondy
Ážio 
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy

Fondy ze zisku
Ostatní rezervní fondy
Statutární a ostatní fondy

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Cizí zdroje

Rezervy
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy

Závazky
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ostatní
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

Časové rozlišení pasiv
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
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Běžné
účetní období

Opravené minulé 
účetní období

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v druhovém členění)

761 182 
220 702 

36 362 
184 340 

-304 
-4 500 

338 701 
242 025

 96 676 
84 481 
12 195 

192 429 
192 383

 
190 123

 
2 260 

46 
38 974 

6 675 
16 

32 283 
25 923 

74 
15 

2 525 
19 443 

3 866 
27 205 

1 912 
1 912 

0 
0 
0 
0 

104 
1 808 

29 013 
1 591 
1 591 

27 422 
27 422 

802 068 

840 321 
277 250 

42 552 
234 698 

-979 
-4 593 

337 287 
242 256

 
95 031 
83 381 
11 650 

219 873 
220 010

 
195 233

 
24 777 

-137 
65 297 

2 875 
2 

62 420 
38 089 

259 
2 

2 348 
30 507 

4 973 
38 691 

3 087 
3 087 

-11 400 
1 
1 
3 

11 533 
2 956 

41 647 
1 500 
1 500 

40 147 
40 147 

908 708 

I.
A.

B.
C.
D.

E.

III.

F.

*
VI.

I.
J.

VII.
K.
*
**
L.

**
***
*

1.
2.

1.

2.

2.
3.

1.
2.

1.

3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

2.

2.

2.

Sestaveno dne:

10. 2. 2017

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Ing. Jiří Nedoma

za období končící k
31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

Povodí Ohře, státní podnik
IČO 70889988

Bezručova 4219
Chomutov

430 03

Tržby z prodeje výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
Aktivace (-)
Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění
a ostatní náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
- trvalé
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
- dočasné
Úpravy hodnot pohledávek
Ostatní provozní výnosy
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
Tržby z prodaného materiálu
Jiné provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
Zůstatková cena prodaného materiálu
Daně a poplatky
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
Jiné provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření (+/-)
Výnosové úroky a podobné výnosy
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
Nákladové úroky a podobné náklady
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Daň z příjmů
Daň z příjmů odložená  (+/-)
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-)
Čistý obrat za účetní období
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Příloha v účetní závěrce k 31. 12. 2016

Popis státního podniku 
Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 
Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky 
      a) Dlouhodobý nehmotný majetek 
      b) Dlouhodobý hmotný majetek 
      c) Finanční majetek 
      d) Peněžní prostředky 
      e) Zásoby 
      f ) Pohledávky 
      g) Vlastní kapitál 
      h) Cizí zdroje 
      i) Devizové operace 
      j) Použití odhadů 
      k) Účtování výnosů a nákladů 
      l) Daň z příjmů 
      m) Dotace 
      n) Následné události 
      o) Změny účetních metod 
      p) Odchylka od účetních metod 
      q) Oprava chyb minulých let 
Dlouhodobý majetek 
      a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 
      b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 
Zásoby 
Krátkodobé pohledávky 
Opravné položky 
Časové rozlišení aktiv 
Vlastní kapitál 
Rezervy 
Dlouhodobé závazky 
Krátkodobé závazky 
Časové rozlišení pasiv 
Daň z příjmu 
Dotace 
Položky neuvedené v rozvaze 
Výnosy 
Osobní náklady 
Výdaje na výzkum a vývoj 
Významné položky z výkazu zisku a ztráty 
Předpoklad nepřetržitého trvání státního podniku 
Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 
Přehled o pěněžních tocích (viz příloha 1) 
Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz příloha 2)

26
27
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
36
36
36
37
37
38
38
38
38
39
39
40
40
41
41
41
42
42
42

Obsah

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Název:   Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:   Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03
Právní forma:  státní podnik
IČO:   70889988
 
Den vzniku: 1. ledna 2001

                        Povodí Ohře, státní podnik vznikl na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, ke dni 1. 1. 2001.
                        Je právním nástupcem Povodí Ohře, a.s., která zanikla bez likvidace dne 1. 1. 2001 podle téhož zákona.
                        Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

Zakladatel:  Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 00020478
                       Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Jiřina Vorlová 
                                                                                                             den vzniku oprávnění: 1. 5. 2015 

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.

Rozvahový den: 31. 12. 2016

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku

1. Popis státního podniku

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.

Druh změny (dodatku) Datum změny Zapsáno v OR
Ing. Vlastimil Hasík
Ing. Jaroslav Šebesta
Ing. Vlastimil Hasík
Ing. Jan Fischer
Ing. Jana Smetanová
Ing. Pavel Slabyhoud

zánik funkce 3. zástupce statut. orgánu
zánik funkce 2. zástupce statur. orgánu
vznik funkce 2. zástupce statut. orgánu
vznik funkce a 3. zástupce statut. orgánu
zánik členství v DR
vznik členství v DR

1. 12. 2015
15. 11. 2015

1. 12. 2015
1. 12. 2015
28. 1. 2016
12. 2. 2016

16. 2. 2016
16. 2. 2016
16. 2. 2016
16. 2. 2016
19. 4. 2016
19. 4. 2016

Statutární orgán k rozvahovému dni

Jméno a příjmení                              
Ing. Jiří Nedoma                                 

Zástupci statutárního orgánu - generálního ředitele k rozvahovému dni

Jméno a příjmení                              
1. zástupce   Ing. Jindřich Břečka    
2. zástupce   Ing. Vlastimil Hasík
3. zástupce   Ing. Jan Fischer

Členové dozorčí rady k rozvahovému dni

Jméno a příjmení                              
Ing. Daniel Pokorný
Ing. Monika Zeman
Ing. Oldřich Rozšafný
Stanislav Pfléger
Ing. Ondřej Sirko
Ing. Václav Jakubík
Ing. Radek Jelínek
Ing. Martin Zoul
Ing. Pavel Slabyhoud

Funkce
generální ředitel

Funkce
technicko-provozní ředitel
investiční ředitel
ekonomický ředitel

Funkce
předseda dozorčí rady 
místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady 
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
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2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona o účetnictví“), prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  
ve znění platném pro rok 2016 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“) a českými účetními standardy pro podnikatele v platném 
znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti a zásadu opatrnosti.
Zásada opatrnosti se promítá do účetní závěrky tak, že státní podnik vytváří rezervy a opravné položky. 
Účetní metody jsou použity způsobem, který vychází z předpokladu, že státní podnik bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (v tis. Kč).

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. 1. 2016 došlo ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu 
zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 
příslušně reklasifikovány. Státní podnik postupoval v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za 
účetní období započaté v roce 2016“ a provedl následující reklasifikace:

Položky k 31. 12. 2015 (vykazování platné do 31. 12. 2015)
B. Dlouhodobý majetek
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
součtová položka B.1.3. a B.I.4.
B.I.3. Software
B.I.4. Ocenitelná práva
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
součtová položka  B.I.7.

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
součtová položka B.II.1. a B.II.2.
B.II.1. Pozemky
B.II.2. Stavby
B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí
součtová položka B.II.6.
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
součtová položka B.II.8. a B.II.7. 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
C. Oběžná aktiva
C.I. Zásoby
C.I.1. Materiál
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
součtová položka C.II. a C.III.
C.II. Dlouhodobé pohledávky
součtová položka C.II.5
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C.III. Krátkodobé pohledávky
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
součtová položka C.III.7. až C.III.9.
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.III.8. Dohadné účty aktivní
C.III.9. Jiné pohledávky
součtová položka C.IV.1. a C.IV.2.
C.IV.1. Peníze
C.IV.2. Účty v bankách
D.I. Časové rozlišení
D.I.1. Náklady příštích období
D.I.3. Příjmy příštích období

Rozvaha
Aktiva

Položky k 31. 12. 2015 (vykazování platné od 1. 1. 2016)
B. Dlouhodobý majetek
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.2. Ocenitelná práva
B.I.2.1. Software
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1. Pozemky a stavby
B.II.1.1. Pozemky
B.II.1.2. Stavby
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
C. Oběžná aktiva
C.I. Zásoby
C.I.1. Materiál
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
C.II. Pohledávky
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C.II.2. Krátkodobé pohledávky
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky
C.IV. Peněžní prostředky
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech
D. Časové rozlišení aktiv
D.1. Náklady příštích období
D.3. Příjmy příštích období
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Položky k 31. 12. 2015 (vykazování platné do 31. 12. 2015)
A. Vlastní kapitál
A.I. Základní kapitál
A.I.1. Základní kapitál
A.II. Kapitálové fondy
součtová položka A.II.2. 
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy
A.III. Fondy ze zisku
A.III.1. Rezervní fond
A.III.2. Statutární a ostatní fondy
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let
A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
B. Cizí zdroje
B.I. Rezervy
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů
B.I.4. Ostatní rezervy
součtová položka B.II. a B.III. 
B.II. Dlouhodobé závazky
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů
B.II.10. Odložený daňový závazek
B.III. Krátkodobé závazky
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
součtová položka B.III.5. až B.III.7.
B.III.5. Závazky k zaměstnancům
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace
B.III.10. Dohadné účty pasivní
B.III.11. Jiné závazky
C.I. Časové rozlišení
C.I.1. Výdaje příštích období
C.I.2. Výnosy příštích období

Rozvaha
Pasiva

Položky k 31. 12. 2015 (vykazování platné od 1. 1. 2016)
A. Vlastní kapitál
A.I. Základní kapitál
A.I.1. Základní kapitál
A.II. Ážio a kapitálové fondy
A.II.2. Kapitálové fondy
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy
A.III. Fondy ze zisku
A.III.1. Ostatní rezervní fondy
A.III.2. Statutární a ostatní fondy
A.IV Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
B. + C. Cizí zdroje
B. Rezervy
B.2. Rezerva na daň z příjmů
B.4. Ostatní rezervy
C. Závazky
C.I. Dlouhodobé závazky
C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy
C.I.4. Závazky z obchodních vztahů
C.I.8. Odložený daňový závazek
C.II. Krátkodobé závazky
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů
C.II.8. Závazky ostatní
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
C.II.8.7. Jiné závazky
D. Časové rozlišení pasiv
D.1. Výdaje příštích období
D.2. Výnosy příštích období
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Položky k 31. 12. 2015 (vykazování platné do 31. 12. 2015)
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
součtová položka B.1. a B.2.
B.1. Spotřeba materiálu a energie
B.2. Služby
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
II.3. Aktivace
C. Osobní náklady
C.1. Mzdové náklady
součtová položka C.3. a C.4.

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.4. Sociální náklady
součtová položka E. a G. (část položky)
součtová položka E. a G. (část položky)

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
(část položky)
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
(část položky)
součtová položka III.1., III. 2. a IV. 
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
III.2. Tržby z prodeje materiálu
IV. Ostatní provozní výnosy
součtová položka F.1., F.2., D. a G. (část položky)
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2. Prodaný materiál
D. Daně a poplatky
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
(část položky)
H. Ostatní provozní náklady
* Provozní výsledek hospodaření
součtová položka X.
X. Výnosové úroky
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
N. Nákladové úroky
N. Nákladové úroky 
XI. Ostatní finanční výnosy
O. Ostatní finanční náklady
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)
**** Výsledek hospodaření před zdaněním
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.2. - Daň z příjmů za běžnou činnost odložená
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Výkaz zisku a ztráty

Položky k 31. 12. 2015 (vykazování platné od 1. 1. 2016)
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
A. Výkonová spotřeba
A.2. Spotřeba materiálu a energie
A.3. Služby
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C. Aktivace (-)
D. Osobní náklady
D.1. Mzdové náklady
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 
náklady
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
D.2.2. Ostatní náklady
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku trvalé
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku - dočasné
E.3. Úpravy hodnot pohledávek

III. Ostatní provozní výnosy
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
III.2. Tržby z prodaného materiálu
III.3. Jiné provozní výnosy
F. Ostatní provozní náklady
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu
F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.5. Jiné provozní náklady
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J. Nákladové úroky a podobné náklady
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII. Ostatní finanční výnosy
K. Ostatní finanční náklady
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
L. Daň z příjmů
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
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V roce 2016 státní podnik změnil metodu výpočtu odložené daně, do kterého jsou nově zahrnuty i vytvořené rezervy. Důsledkem toho bylo 
snížení odloženého daňového závazku k 31. 12. 2014 o 19 847 tis. Kč. Z toho důvodu státní podnik opravil odpovídajícím způsobem srovnatelné 
údaje za rok 2015, které se díky této změně metody výpočtu odložené daně liší od údajů vykázaných v běžném období v účetní závěrce 
sestavené za účetní období 2015. V důsledku změny snížil odložený daňový závazek o 19 847 tis. Kč, což v běžném období uvedl v rozvaze  
v řádku „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (viz bod 14).

Úpravy minulého účetního období v Rozvaze

Pasiva

Úpravy minulého účetního obdoí ve Výkazu zisku a ztráty 

40 147
105 955

1 500
1 500

40 147

40 147

20 300
125 802

21 347
21 347
20 300

20 300

Položky k 31. 12. 2015 (opravené minulé období) Položky k 31. 12. 2015 (vykázané v účetní závěrce r. 2015)
L. Daň z příjmů
L. 2. Daň z příjmů odložená (+/-)
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní 
       období (+/-)

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
Q. 2. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní 
      období (+/-)

A. V. Výsledek hospodaření běžného
účetního odbobí (+/-)
C.I.8. Odložený daňový závazek

A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)
B.II.10. Odložený daňový závazek

Položky k 31. 12. 2015 (opravené minulé období) Položky k 31. 12. 2015 (vykázané v účetní závěrce r. 2015)
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Způsoby oceňování, které státní podnik používal při sestavení účetní závěrky:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů rovnoměrně na základě předpokládané doby životnosti příslušného 
majetku.
Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč včetně je odepisován do nákladů jednorázově a dále je evidován v operativní evidenci.

Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán účetních odpisů 
dlouhodobého nehmotného majetku je sestaven ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění 
a vyhláškou č. 500/2002 Sb.,  a vychází z předpokládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují  
do nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady  
s pořízením související. Reprodukční pořizovací ceny pro ocenění majetku v roce 2016 nebyly použity. 
U bezúplatně zřízených věcných břemen k pozemku je cena stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve vlastních nákladech, tj. osobní náklady a další vlastní náklady 
bezprostředně související s jeho vytvořením.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč je odepisován do nákladů rovnoměrně po dobu ekonomické životnosti.
Dlouhodobý majetek v  pořizovací ceně nad 15 tis. Kč do 40 tis. Kč včetně je veden v  účetnictví na účtu 022 a je rovnoměrně odpisován 
po dobu 3 let.
Drobný hmotný majetek v ceně do 15 tis. Kč včetně je odpisován jednorázově do nákladů při jeho pořízení a dále je evidován v operativní 
evidenci.

Proti účtům kapitálu (účet 413) jsou účtovány bezúplatné převody majetku mezi státními podniky a organizačními složkami státu, restituce  
a opravné položky k pozemkům převzatým od Zemědělské vodohospodářské správy. 
V roce 2016 byl proti účtu 413 účtován prodej pozemků získaných na základě transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních 
podniků Povodí. 

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku je sníženo o dotace ze státního rozpočtu.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba jsou účtovány do nákladů.

Odpisy
Dlouhodobý hmotný majetek je zatříděn podle klasifikace produkce CZ-CPA a klasifikace stavebních děl CZ-CC. Odpisový plán účetních odpisů 
dlouhodobého hmotného majetku je sestaven ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění 
pro rok 2016 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vychází z předpokládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

3. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky

Předpokládaná životnost je stanovena takto:
                            

Software
Studie a jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Počet let (od - do)
3-4

6
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30-45
100

30-40
20
14

6-12
6-10

4-8
4-8
10

50
3

Pokud dojde k přechodnému snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, tvoří státní podnik opravnou položku.

c) Finanční majetek

K rozvahovému dni neměl státní podnik žádné cenné papíry ani majetkové podíly.

d) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

e) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (tj. doprava, 
poštovné, balné, clo, pojistné, provize, skonto, případně jiné). Oceňování vlastní osobní a nákladní dopravy pro potřebu zjištění nákladů  
na pořízení materiálových zásob je stanoveno vnitropodnikovými cenami.
Úbytky ze skladu jsou oceněny metodou FIFO (první do skladu – první ze skladu). Zásoby jsou účtovány průběžně způsobem A. O zásobách 
náhradních dílů na středisku Vodohospodářský dispečink je účtováno periodicky způsobem B.

Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceněny ve skutečných nákladech zahrnujících přímé náklady a nepřímé náklady související s výrobou. 
Jsou účtovány způsobem A.

Přírůstky a příchovky 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. Jejich pořízení, přírůstky  
a úbytky (do normy) jsou účtovány prostřednictvím účtů 124 a 584. Pro úbytky nad normu (škody) je použit účet 549.
Opravná položka k  pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy 
obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

f ) Pohledávky

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek je sníženo pomocí opravných položek  
na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. 
Dohadné účty aktivní jsou oceněny na základě odborných odhadů a propočtů.

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál státního podniku (kmenové jmění) je vykazován ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. 
Proti ostatním kapitálovým fondům jsou účtovány bezúplatné převody majetku mezi státními podniky a organizačními složkami státu, restituce 
a opravné položky k pozemkům převzatým od ZVHS. V roce 2016 byl proti účtu 413 účtován prodej pozemků získaných na základě transformace 
Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí.
Podle statutu státní podnik vytváří rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb, fond odměn a fond investic. Rezervní fond je určen ke krytí 
ztrát a rizik hospodaření podniku. Jeho minimální výše je stanovena v zakládací listině. Ostatní fondy podnik tvoří a využívá v souladu s právními 
předpisy a vnitřními normami řízení podniku.

Počet let (od-do)

Předpokládaná životnost je stanovena takto:
                            

Budovy a stavby
Vodní díla
Úpravy na tocích
Technologie na vodních dílech
Technologie na malých vodních elektrárnách
Mechanizační prostředky
Nákladní automobily
Osobní a užitkové automobily
Přístroje
Platinové misky
Věcné břemeno k pozemku a stavbě (pokud není součástí 
ocenění stavby) na dobu neurčitou
Samostatné movité věci do 40 tis. Kč
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Zákonný rezervní fond
Tvorba: příděl ze zisku podle zákona o státním podniku.
Použití: pouze na krytí mimořádných výkyvů v hospodaření podniku – účetní ztráty. 

FKSP
Tvorba: příděl ze zisku podniku podle zákona o státním podniku.
Použití: zejména na čerpání v souladu se zákonem o státním podniku podle platného statutu FKSP.

Fond investic
Tvorba: příděl ze zisku podniku na základě rozhodnutí zakladatele.
Použití: zejména jako stálý vlastní zdroj krytí pořízeného dlouhodobého majetku. Fond investic není určen k čerpání.

Fond odměn
Tvorba: přídělem ze zisku podniku na základě rozhodnutí zakladatele.
Použití: jako zdroj pro výplatu části odměn. Použití fondu odměn je účtováno bilančním způsobem, tedy jako úbytek fondu odměn na jedné 
straně a přírůstek závazku k zaměstnancům na straně druhé. Odměny vyplácené z fondu odměn tak nejsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty, 
zatímco odvody sociálního a zdravotního pojištění z těchto odměn ano.

h) Cizí zdroje

Státní podnik vytváří rezervy k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka 
nebo datum, v němž budou plněny.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky jsou vykazovány ve jmenovitých hodnotách. 
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé.

i) Devizové operace

Při přepočtu pohledávek a závazků v cizích měnách na českou měnu, pokladních operacích ve valutové pokladně a bankovních operacích jsou 
použity aktuální denní kurzy vyhlášené Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. Vyúčtování záloh na zahraniční pracovní 
cesty je prováděno kurzem České národní banky ke dni poskytnutí zálohy.
Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny na českou měnu dle platného kurzu vyhlášeného 
Českou národní bankou k tomuto datu. Vzniklý kurzový rozdíl je zaúčtován na vrub příslušných účtů finančních nákladů nebo ve prospěch 
finančních výnosů.

j) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení státního podniku používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku 
a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení státního podniku stanovilo tyto odhady 
a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty  
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

k) Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady jsou účtovány časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

l) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově 
neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi 
účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně, odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů.
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z  hlediska účetnictví 
a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.
Protože účetní závěrka předchází konečnému výpočtu odložené daně, vytváří státní podnik rezervu na odloženou daň.

m) Dotace
 
Dotace jsou účtovány v  okamžiku jejich přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijaté na úhradu nákladů jsou účtovány  
do provozních výnosů. Dotace přijaté na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení snižují pořizovací cenu.
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n) Následné události

Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, jsou zachyceny v účetních výkazech v případě, že tyto 
události poskytují doplňující informace o skutečnostech, které existují k rozvahovému dni.
V  případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky dojde k  významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které 
nastanou po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

o) Změny účetních metod

Ke změně metody došlo u výpočtu odložené daně. Státní podnik od roku 2016 zahrnul do výpočtu  i vytvořené účetní rezervy viz bod 2.

p) Odchylka od účetních metod

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným odchylkám od používaných účetních metod.

q) Oprava chyb minulých let

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k opravě chyb minulých let.

4. Dlouhodobý majetek 

26 277
658

0
0

26 935

-24 094
-1 240

0
-25 334

1 601

1 601
2 183

553
0
0
0

553

-490
-14

0
-504

49

49
63

49 165
885

1 060
0

51 110

-46 052
-1 586

0
-47 638

3 472

3 472
3 113

1 099
0

-1 060
0

39

0
0
0
0

39

39
1 099

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

77 094
1 543

0
0

78 637

-70 636
-2 840

0
-73 476

5 161

5 161
6 458

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

60 751
4 555

60 751
4 352

2016 2015

Software 
(013)

Zálohy                 
(051)

Celkem
Ocenitelná 

práva         
(014)

Nehmotné 
výsledky 

výzkumu a 
vývoje (019)

Pořízení 
dl.nehmot. 

majetku                
(041)

Pořizovací cena
Počáteční zůstatek k 1.1.2016
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky
Konečný zůstatek k 31.12.2016
Oprávky
Počáteční zůstatek k 1.1.2016
Přírůstky
Úbytky
Konečný zůstatek k 31.12.2016
Zůstatková cena k 31.12.2016
Netto hodnota
k 31. 12. 2016
k 31. 12. 2015

Nehmotný majetek neuvedený v rozvaze v pořizovacích cenách (v tis. Kč)

Majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace
Drobný nehmotný majetek
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454 454
8 205

62
-536

462 185

0
0
0
0
0
0

462 185

-144 924
0

276
-144 648

317 537
309 530

9 228 380
47 616
53 984
-1 449

9 328 531

-5 516 832
-136 537

-1 045
3 133
1 157

-5 650 124
3 678 407

-25 026
0
0

-25 026

3 653 381
3 686 522

1 160 030
60 625

2 307
-21 589

1 201 373

-892 100
-50 746

0
-3 133
21 589

-924 390
276 983

0
0
0
0

276 983
267 930

436
10

0
0

446

-1
-1
0
0
0

-2
444

0
0
0
0

444
435

86 307
62 234

-56 298
-593

91 650

0
0
0
0
0
0

91 650

-6 897
-2 842

582
-9 157

82 493
79 410

68
22

-55
0

35

0
0
0
0
0
0

35

0
0
0
0

35
68

10 929 675
178 712

0
-24 167

11 084 220

-6 408 933
-187 284

-1 045
0

22 746
-6 574 516
4 509 704

-176 847
-2 842

858
-178 831

4 330 873
4 343 895

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

1 340 236
54 962

1 303 501
54 543

V  roce 2011 vytvořil státní podnik opravné položky k převzatým pozemkům pod vodními toky a VH majetkem ZVHS, neboť byly nereálně 
oceněny. Opravné položky byly vytvořeny tak, aby průměrná cena převzatých pozemků za m   odpovídala ceně dle oceňovací vyhlášky. 
Zúčtování opravné položky k prodaným pozemkům v částce 276 tis. Kč bylo účtováno proti kapitálovým fondům. 

K nepotřebným vodním dílům převzatým od ZVHS, které jsou určeny k prodeji, vytvořil státní podnik v roce 2015 opravnou položku, protože 
předpokládá, že účetní hodnota tohoto majetku je výrazně vyšší, než je cena dosažitelná při jeho prodeji.

K nedokončenému dlouhodobému majetku vytvořil státní podnik z důvodu nejistoty pokračování akcí opravné položky ve výši 2 842 tis. Kč 
(483 tis. Kč v roce 2015) a zároveň zúčtoval opravné položky ve výši 582 tis. Kč (733 tis. Kč v roce 2015) u akcí, které byly ukončeny nebo byly 
zařazeny do plánu roku 2017.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem k rozvahovému dni

Státní podnik neměl hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem.
Věcnými břemeny byly zatíženy pozemky v  celkové pořizovací ceně 136  943  tis.  Kč (v roce 2015 v  pořizovací ceně 116  851 tis. Kč), jedná  
se zejména o vstupy na pozemky nebo liniové stavby pod povrchem. Hodnota závazků z věcných břemen je vzhledem k pořizovací ceně 
pozemků zanedbatelná.

Státní podnik vykazoval jako jiný dlouhodobý majetek k 31. 12. 2016 věcná břemena k pozemku a stavbě, která nejsou součástí ocenění stavby, 
v hodnotě 65 tis. Kč (k 31. 12. 2015 v hodnotě 55 tis. Kč).

V položce rozvahy C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny byly evidovány ryby v celkové hodnotě 2 919 tis. Kč
(v roce 2015 ve výši 2 615 tis. Kč).

5. Zásoby

2016 2015

Pozemky
(031)

Stavby
(021)

Zálohy                        
(052)

Celkem
Samostatné

hmotné
movité věci

(022+02910)

Ostatní 
dlouhodobý 

hmotný 
majetek 

(02920+032)

Nedokončený
DlHM (042)

Pořizovací cena
Počáteční zůstatek k 1.1.2016
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky
Konečný zůstatek k 31.12.2016
Oprávky
Počáteční zůstatek k 1.1.2016
Přírůstky (odpisy)
Přírůstky (převody majetku)
Přeúčtování
Úbytky
Konečný zůstatek k 31.12.2016
Zůstatková cena k 31.12.2016
Opravné položky
Počáteční zůstatek k 1.1.2016
Přírůstky
Úbytky
Konečný zůstatek k 31.12.2016
Netto hodnota
k 31. 12. 2016
k 31. 12. 2015

Hmotný majetek neuvedený v rozvaze v pořizovacích cenách (v tis. Kč)

Majetek
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace
Drobný hmotný majetek

2
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2 121
1 730

556

2 101
888
196

6. Krátkodobé pohledávky

7. Opravné položky

K pohledávkám po splatnosti nebyly tvořeny opravné položky k pohledávkám, které byly do data sestavení účetní závěrky uhrazeny.

Rozhodující výši objemu jiných pohledávek (AKTIVA ř. C.II.2.4.6.) představovalo zaúčtování nezpochybnitelného právního nároku na dotaci  
v 100% výši.

Pohledávky kryté podle zástavního práva státní podnik neměl.

Státní podnik z důvodu nedobytnosti odepsal do nákladů v roce 2016 pohledávku ve výši 1 tis. Kč (v roce 2015 ve výši 870 tis. Kč). Tyto pohledávky 
jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech.

Dohadné účty aktivní zahrnovaly především pohledávky za pojišťovnou.

Opravné položky k pohledávkám vytvořil státní podnik k pohledávkám, které byly po splatnosti 3 měsíce a více, k pohledávkám z penalizací 
a k jinak ohroženým pohledávkám na základě dostupných informací, a to do výše 100 %.

Zákonné opravné položky tvořil státní podnik v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

176 847
0

421
170

1 236
178 674

152 747
11 400

512
244

1 208
166 111

2 841
0

67
360
180

3 448

25 669
0

95
0

951
26 715

858
0

360
0

201
1 419

178 830
0

128
530

1 215
180 703

1 569
11 400

186
74

923
14 152

176 847
0

421
170

1 236
178 674

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč)

Opravné položky vyjadřovaly přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4 a 6).

Opravné položky k Zůstatek k 

1. 1. 2016 1. 1. 2015 2016 2015 2016 2015
31. 12.
2016

31. 12.
2015

Zůstatek k Tvorba Zúčtování

Náklady příštích období (1 813 tis. Kč) zahrnovaly především předem placené nájemné plynových lahví a pojištění a byly účtovány do nákladů 
období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období (74 tis. Kč) zahrnovaly zejména platby od pojišťovny a byly účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

8. Časové rozlišení aktiv

2015 2016 

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)

Pohledávky
Po lhůtě splatnosti
 z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti
             z toho: pohl. přihlášené do konkurzu
  

dlouhodobému majetku   
finančnímu majetku
pohledávkám - ZOP
pohledávkám - ZOP (konkurz)
pohledávkám - ÚOP
Celkem
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9. Vlastní kapitál

10. Rezervy

Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období:

Ostatní kapitálové fondy (PASIVA ř. A.II.2.1.)
Zvýšení o 5 553 tis. Kč – bezúplatné převody od státu, úpravy pozemkového úřadu, bezúplatně nabyté věcné břemeno.
Snížení o 755 tis. Kč – prodej pozemků převzatých od ZVHS, zúčtování opravné položky k pozemkům po ZVHS, bezúplatné převody státu.

Fond kulturních a sociálních potřeb (PASIVA ř. A.III.2.)
Zvýšení o 4 808 tis. Kč – zálohový příděl ze zisku 2016.
Snížení o 5 835 tis. Kč – čerpání v souladu s kolektivní smlouvou.

Fond odměn (PASIVA ř. A.III.2.)
Zvýšení o 14 159 tis. Kč – rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015.
Snížení o 9 219 tis. Kč – zdroj krytí výplaty části odměn.

Fond investic (PASIVA ř. A.III.2.)
Zvýšení o 1 306 tis. Kč – rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015

Státní podnik vytvořil účetní rezervy k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá 
částka nebo datum, v němž budou plněny.

Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem 13. června 2016, č.j. 30045/2016-MZE-13221.

4 835 070,28
1 305 641,84

14 159 161,50
20 299 873,62

7 000
10 000
10 422
27 422

19 847
19 847

4 500
5 153

767
110 955

19 932
2 615
2 870
8 105

154 897

996
418

0
15 000

7 367
304

0
2 724

26 809

0
0
0
0

19 932
0
0
0

19 932

5 496
5 571

767
125 955

7 367
2 919
2 870

10 829
161 774

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

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 (v Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond investic
Fond odměn
Výsledek hospodaření celkem

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 (v tis. Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond investic
Rezervní fond
Výsledek hospodaření celkem

Návrh na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let (v tis. Kč)

Rezervní fond
Jiný výsledek hospodaření minulých let

Rezervy účetní
Soudní spory
Rezerva na nájem pozemku (ENNIX)
Rezerva na spory o pronájmy pozemků po ZVHS
Na povodňová rizika
Odložená daň z příjmu
Rizika spojená s chovem ryb
Rezerva na opravu DlHM od ZVHS
Rezerva na opravy MVE
Celkem
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Státní podnik navýšil rezervu na soudní spory o 996 tis. Kč vzhledem k nepředvídatelnému výsledku soudních sporů s bývalými zaměstnanci.
Dále zvýšil rezervu na pronájem pozemků od firmy ENNIX a rezervu na povodně, která je tvořena na riziko mimořádných nákladů spojených 
s prováděním zabezpečovacích prací při povodních a souvisejících oprav.
Rezervu na rizika spojená s chovem, kterou tvoří v souvislosti s možným negativním vývojem genofondu, upravil na výši zůstatku účtu zvířat. 
Rezervu na opravy MVE navýšil státní podnik v souladu s vnitropodnikovými předpisy. 
Rezervu na odloženou daň za rok 2016 vytvořil státní podnik ve výši 7 367 tis. Kč a rozpustil rezervu na odloženou daň za rok 2015.

Dlouhodobé zálohy k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 byly přijaty na nájemné.

Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let státní podnik neměl.

Stav závazků z obchodního styku k 31. 12. 2016 byl 79 645 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 216 tis. Kč, jednalo se o pozastávky došlých faktur 
z provozní oblasti (196 tis. Kč) a faktury došlé v závěru roku 2016 a zaplacené začátkem ledna 2017 (20 tis. Kč).
Závazky po lhůtě splatnosti pro nesolventnost státní podnik neměl.

Výdaje příštích období (291 tis. Kč) zahrnovaly především výdaje za služby (geodetické zaměření, telefony, car control) placené pozadu a byly 
účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Výnosy příštích období (290 tis. Kč) zahrnovaly především nájemné placené předem a byly účtovány do výnosů období, do kterého věcně  
a časově přísluší.

Okamžik sestavení účetní závěrky předcházel okamžiku řádného vyčíslení daně z  příjmů právnických osob. Z  důvodu, že státní podnik 
předpokládá nulovou daňovou povinnost, nevytvořil rezervu na daň z příjmů.

Státní podnik do výpočtu odložené daně od roku 2016 zahrnul i vytvořené účetní rezervy. Na základě této metodiky provedl přepočet odložené 
daně a snížil odložený daňový závazek o 19 847 tis. Kč. Tuto změnu promítl v rozvaze v položce A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření a zároveň opravil 
srovnatelné údaje za rok 2015 v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty. Okamžik sestavení účetní závěrky předcházel okamžiku řádného vyčíslení 
odložené daně za rok 2016, a proto státní podnik vytvořil v předpokládané výši odloženého daňového závazku rezervu.

Splatné závazky vůči státnímu rozpočtu z daní, zdravotního a sociálního pojištění byly uhrazeny v lednu následujícího účetního období.

Závazky kryté podle zástavního práva státní podnik neměl.

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze státní podnik neměl.

Dohadné účty pasivní zahrnovaly především náklady na spotřebu energií, které budou vyúčtovány v následujícím účetním období. Jejich výše 
byla stanovena na základě odečtu spotřeby na měřících zařízeních a podloženým kvalifikovaným odhadem.

11. Dlouhodobé závazky

12. Krátkodobé závazky

13. Časové rozlišení pasiv

14. Daň z příjmu

6 816
3 019
2 890

70
7

9 087
4 104
4 547

66
0

2016 2015

Závazky vůči státnímu rozpočtu z daní, zdravotního a sociálního pojištění (v tis. Kč)

Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Silniční daň
Daň z elektřiny
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Státní podnik vyčíslil odloženou daň následovně (v tis. Kč):

 
3 825 910
3 058 648

767 262
145 780

-134
-25

-134 964
-25 643
120 111

125 802
-19 847
105 955
120 111

14 156
7 367

-19 932
1 591

3 839 989
3 177 753

662 236
125 825

-120
-23

-104 457
-19 847
105 955

15. Dotace

16. Položky neuvedené v rozvaze

0
0

389
389

0
23 256

8 016
31 272

0
9 067

0
9 067

0
4 411

18 667
23 078

0
36 734
27 072
63 806

Přehled čerpaných dotací v roce 2016 (v tis. Kč)

Majetek pořízený z dotace a drobný majetek nebyl vykázán v rozvaze a státní podnik ho eviduje v podrozvahové evidenci. Jeho výše je uvedena 
v bodě 4.
V rozvaze nebyly dále vykázány odepsané pohledávky ve výši 1 830 tis. Kč (v roce 2015 ve výši 8 145 tis. Kč) a odepsané závazky ve výši 800 tis. 
Kč (v roce 2015 ve výši 800 tis. Kč), které státní podnik eviduje v podrozvahové evidenci.

V  roce 2016 byly čerpány dotace od Ministerstva zemědělství v  rámci programu 129290 Podpora opatření na drobných vodních tocích  
a malých vodních nádržích ve výši 23 078 tis. Kč, v rámci programu 129260 Podpora prevence před povodněmi III ve výši 9 067 tis. Kč a v rámci 
podprogramu 129272 Odstranění následků povodní roku 2013 ve výši 31 272 tis. Kč.
Od Úřadu práce byla čerpána dotace v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II ve výši 389 tis. Kč.

Dotace MZe

stav k 31. 12. 2015

Program 129272Úřad práce ČR Program 129260 Program 129290  Celkem

stav k 31. 12. 2014Položka
Účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku
Daňová zůstatková cena dlouhodobého majetku
Rozdíl účetních a daňových cen
19% (závazek)
Opravné položky k žalovaným pohledávkám
19% (pohledávka)
Rezervy
19% (pohledávka)
Odložený daňový závazek (PASIVA ř. C.I.8.)

Odložený daňový závazek (PASIVA ř. C.I.8.)
Zůstatek k 1.1.2016
Změna metodiky
Zůstatek k 1.1.2016 upravený (PASIVA ř. C.I.8.)
Zůstatek k 31.12.2016
Odložená daň - změna stavu odlož.daň.závazku
Tvorba rezervy na odloženou daň za rok 2016
Rozpuštění rezervy na odloženou daň za rok 2015
Daň z příjmů odložená (VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY ř. L.2)

Dlouhodobý n. majetek
Dlouhodobý hm. majetek
Provozní
Celkem
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17. Výnosy

559 909
39 065

138 347
3 602

10 154
9 806

760 883

542 786
37 759

232 564
3 846

10 170
12 894

840 019

0
0
0
0

122
177
299

0
0
0
0

122
180
302

559 909
39 065

138 347
3 602

10 276
9 983

761 182

542 786
37 759

232 564
3 846

10 292
13 074

840 321

Rozpis tržeb státního podniku z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč)
Účetní skupina 60

*Tržby z výroby elektrické energie jsou včetně zeleného bonusu, který od roku 2013 vzhledem ke změně vyúčtování 
od OTE, a.s. účtujeme na samostatný analytický účet.

Řídící a statutární orgán tvoří dle zákona o státním podniku jedna osoba. Z  toho důvodu není uvedena výše osobních nákladů zvlášť,  
ale je zahrnuta v celkové částce. 
Odměny členům dozorčí rady a členům výboru dozorčí rady (výbor pro audit) vyplatil státní podnik poprvé v roce 2016. Výši odměn stanovil 
zakladatel.
Členům statutárního a řídícího orgánu a dozorčí rady nebyly poskytovány půjčky ani úvěry.
Členům statutárního a řídícího orgánu a dozorčí rady nebyly poskytovány jakékoliv mimořádné výhody. Některým vedoucím zaměstnancům 
(ředitelé, vedoucí odborných útvarů) byla poskytnuta smluvně osobní auta pro služební i soukromé účely, včetně úhrady části soukromě ujetých 
kilometrů. Tyto benefity byly vedeny a zdaňovány jako nepeněžní příjem ze závislé činnosti. 
Po jednom roce nepřetržitého zaměstnání u státního podniku je poskytován příspěvek na penzijní připojištění.
Dále je poskytován příspěvek na soukromé životní pojištění, přičemž tento příspěvek se od 1. 1. 2012 neposkytuje na nově předložené smlouvy 
soukromého životního pojištění.
Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalých členů řídícího či kontrolního orgánu k 31. 12. 2016 státní podnik neměl.

Tuzemsko Zahraničí Celkem

614

339
275

242 025
84 481
12 195

338 701
9 219

448

619

340
279

242 256
83 381
11 650

337 287
5 000

0

18. Osobní náklady

2016

2016

201520152015 201620162016

2015

2015

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
v tom:
     THP
     dělníci

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)

Mzdové náklady
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Ostatní
Osobní náklady celkem
Čerpání fondu odměn

Odměny členům dozorčí rady a členům výboru dozorčí rady

Tržby za odběry povrchové vody
Tržby za dopravu a čerpání povrchové vody
Tržby za výrobu elektrické energie *
Tržby vodohospodářských laboratoří
Tržby z nájmů
Ostatní tržby
Celkem
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19. Výdaje na výzkum a vývoj

21. Předpoklad nepřetržitého trvání státního podniku

20. Významné položky z výkazu zizku a ztráty

V rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“ byl vyhlášen na období 2015–2018 projekt „Zajištění dostupnosti 
vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“. Na tento projekt státní podnik v roce 2016 vynaložil náklady ve výši 492 tis. Kč 
(v roce 2015 ve výši 436 tis. Kč).

Ve státním podniku nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. 
Účetní závěrka k  31.  prosinci 2016 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání státního podniku. Přiložená účetní závěrka tudíž 
neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

Odměny statutárnímu auditorovi

Náklady na odměny účtované auditorem za povinný audit roční účetní závěrky v roce 2016 činily 150 tis. Kč bez DPH (75 tis. Kč v roce 2015).

153 260
3 300
6 923
2 854
4 304

13 699
184 340

953
27 072

4 258
32 283

2 326 
1 540 
3 866 

201 182
3 448
6 448
3 462
3 944

16 214
234 698

1 501
57 196

3 723
62 420

2 518 
2 455 
4 973 

2016

2016

2016

2015

2015

2015

Služby (v tis. Kč) 
Výkaz zisku a ztráty A. 3.

Opravy a udržování
Cestovné
Odhadci, znalci, TBD
Nájemné
Ostraha a úklid objektů
Ostatní služby
Celkem

Jiné provozní výnosy (v tis. Kč)
Výkaz zisku a ztráty III. 3.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Provozní dotace
Ostatní provozní výnosy
Celkem

Jiné provozní náklady (v tis. Kč) 
Výkaz zisku a ztráty F. 5.

Pojištění majetku a osob
Ostatní
Celkem 
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22. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

23. Přehled o peněžních tocích (viz příloha 1) 

Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku sestavenou za účetní období 
od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

V organizační struktuře došlo ke změně v obsazení funkce ekonomického ředitele. 1. 2. 2017 byl jmenován ekonomickým ředitelem Ing. Radek 
Jelínek.

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované.

24. Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz přiloha 2)

Podrobný přehled o změnách vlastního kapitálu státního podniku je uveden v samostatné příloze. 

Použité zkratky: MZe - Ministerstvo zemědělství, ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, DlNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DlHM - 
dlouhodobý hmotný majetek, MVE – malá vodní elektrárna, ZOP – zákonná opravná položka, ÚOP – účetní opravná položka, DR – dozorčí rada, 
VH majetek – vodohospodářský majetek.

10. února 2017 v 11:00 hodin
Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel

Okamžik sestavení účetní závěrky: 
Jméno a podpis 
statutárního orgánu státního podniku:
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Příloha 1 - Přehled o peněžních tocích

Běžné
účetní období

Minulé 
účetní období

615 004
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0
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683 109 
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41 647 

246 154
 

195 233 
43 747 
-2 616 

0
 

-3 086 
12 876 

287 801 
-7 153
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-49 760 

-2 783
 
0 

280 648 

-1
 3 087 

0 
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283 734 

-167 316 
2 700 

0
 -164 616 
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-8 719

 0 
0 
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1.
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2.

2.
2.
2.
2.
2.

***

Sestaveno dne:

10. 2. 2017

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Ing. Jiří Nedoma

za období končící k 
31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

Povodí Ohře, státní podnik
IČO 70889988

Bezručova 4219
Chomutov

430 03

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a 
dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)
Změna stavu opravných položek, rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)
Výnosy z podílů na zisku (-)
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění 
dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního 
kapitálu
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového 
rozlišení a dohadných účtů aktivních
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních
Změna stavu zásob (+/-)
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostředků a peněžních ekvivalentů
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého 
majetku (-)
Přijaté úroky (+)
Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)
Přijaté podíly na zisku (+)
Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Peněžní toky z finanční činnosti
Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, 
které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní 
prostředky a peněžní ekvivalenty
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního 
kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
Úhrada ztráty společníky (+)
Přímé platby na vrub fondů (-)
Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto 
nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní 
společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
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ke dni
31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

4 068 283

4 068 283

4 068 283

4 068 283

339 144

1 270
1 815
-431

341 798

341 798

1 011
3 887
-100

346 596

97 279

97 279

97 279

97 279

30 335

-3 719

4 835

31 451

31 451

-5 835
4 808

30 424

45 266
4 000

-5 000

44 266

44 266
14 159

-9 219

49 206

96 431
4 318

100 749

100 749
1 306

102 055

0
19 847
19 847

19 847

13 008
-13 008

20 300
20 300

20 300
-20 300

27 422
27 422

4 689 746
-4 690
1 270
1 815
-431

-3 719
-5 000
4 835

20 300
4 704 126

19 847
4 723 973

-4 835
1 011
3 887
-100

-15 054
4 808

27 422
4 741 112

Povodí Ohře, státní podnik
IČO 70889988

Bezručova 4219
Chomutov

430 03

Sestaveno dne:

10. 2. 2017

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Ing. Jiří Nedoma

Ostatní
kapitálové

fondy

Rezervní 
fond

FKSP Fond 
odměn

Fond 
investic

CelkemJiný
výsledek

hospodaření

Výsledek
hospodaření

běžného
účetního
období

Kmenové 
jmění

Stav k 1. 1. 2015
Rozdělení VH r. 2014 
Úpravy pozemkového úřadu
Bezúplatné převody, dary
Prodej bezúp.nabytého majetku
Čerpání FKSP
Čerpání fondu odměn
Zálohový příděl do FKSP
VH za rok 2015
Stav k 31. 12. 2015
Změna metody účtovaná v roce 2016
Upravený stav k 1. 1. 2016
Rozdělení VH r. 2015 
Úpravy pozemkového úřadu
Bezúplatné převody
Prodej bezúp.nabytého majetku
Čerpání fondů
Zálohový příděl do FKSP
VH za rok 2016
Stav k 31. 12. 2016

Příloha 2 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Povodí Ohře, státní podnik, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zák.  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu za  rok 
2016 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného 
zákona.

Žádosti o informace se týkaly: spolupráce se společnostmi určenými 
žadatelem o informace; provozní činnosti (říčka Mandava); podílu osob 
se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců; stanovisek  
k vybraným stavbám v záplavovém území v k.ú. Srbice; výdajů 
na marketingové, reklamní a jiné komunikační služby; spárování dlažby 
potoku Hačka ve Spořicích; informace k parcelám č. 435, 437 v  k.ú. 
Chabařovice a povodňových pásem v oblasti Nezabylic.

Zpráva obsahuje následující údaje:
8

0
8
0
0
0

0
0
0
-

a)

b)
c)

d)
e)
f )

počet podaných žádostí o informace 
     z toho: 
     telefonicky 
     elektronickou poštou a dopisy 
     při osobních návštěvách  
     počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 
výčet poskytnutých výhradních licencí 
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a popis způsobujejich vyřízení 
další informace

V  roce 2016 státní podnik Povodí Ohře neřešil jen přírodní vlivy, 
které bývají v  extrémech reprezentovány povodněmi či naopak 
suchem, ale také legislativní chaos v oblasti podpory obnovitelných 
zdrojů energie. Nečekaným zastavením této podpory ve vztahu k 
provozovaným malým vodním elektrárnám podniku hrozilo riziko 
výpadku příjmů ve výši až cca 130 mil. Kč.

In 2016, state-owned enterprise Povodí Ohře was not only dealing 
with natural influences represented in extreme cases by floods or, 
on the contrary, by draught but also with the legislative chaos in the
field of support of renewable energy sources. With the unexpected 
suspension of support in relation to the operated small hydropower 
plants of the company there was a risk of loss of revenue amounting
up to app. CZK 130 mil.

Im Jahre 2016 befassen sich das Staatsunternehmen Povodi Ohre 
nicht nur mit den Natureinflüssen, die in Extremen durch die 
Hochwässer oder im Gegenteil durch Dürre vertreten werden, 
sondern auch mit dem legislativen Chaos im Bereich der Förderung 
der erneuerbaren Energiequellen. Durch das unerwartete Stoppen 
dieser finanziellen Unterstützung in Bezug auf die betriebenen 
kleinen Wasserkraftwerke drohte dem Unternehmen das 
Umsatzeinbußen-Risiko in einer Höhe von etwa 13 Mio. CZK.

Resumé

Summary

Resümee

Změnou plánu roku 2016 a vyčerpáním všech existujících zdrojů ve 
fondech byla odvrácena nutnost zvýšení zákonné platby za odběr 
povrchové vody („ceny povrchové vody“) pro rok 2017 o cca 25 
% oproti roku 2016. Výsledné meziroční zvýšení „ceny povrchové 
vody“ tak mohlo být pouze o 4,9 %.

With the changed plan for 2016 and after drawing all of the existing 
sources in the funds the need to increase the statutory payment 
for the consumption of surface water (&quot;price of the surface 
water&quot;) for 2017 by app. 25% compared to 2016 was averted. 
So the resulting year-on-year increase of the &quot;price of the 
surface water&quot; was only 4.9%.

Durch die Änderung des Plans 2016 und Erschöpfung aller in 
Fonds bestehenden Finanzquellen wurde die Notwendigkeit, die 
gesetzlichen Zahlungen für den Oberflächenwasser-Verbrauch 
(„des Oberflächenwasser-Preises“) für das Jahr 2017 um etwa 
25% im Vergleich zum Jahr 2016 zu erhöhen, abgewendet. 
Der daraus resultierende zwischenjährliche Anstieg des 
„Oberflächenwasser-Preises“ konnte so nur 4,9 % betragen.

802 067 tis. Kč / thousand CZK / Tsd. CZK
774 645 tis. Kč / thousand CZK / Tsd. CZK

27 422 tis. Kč / thousand CZK / Tsd. CZK

4 741 112 tis. Kč / thousand CZK / Tsd. CZK

Výnosy / Revenue / Ertäge
Náklady / Costs / Aufwendungen
Zisk / Profit / Gewinn
Vlastní kapitál k 31. 12. 2016 / Equity as of 31. 12. 2016 /
Eigenkapital zum 31. 12. 2016
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státní podnik 
Bezručova 4219
430 03
Chomutov
tel.: 474 636 111 
poh@poh.cz
www.poh.cz
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