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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

otevřeli jste výroční zprávu státního podniku Povodí Ohře za 
rok 2019. Velmi rád konstatuji, že státní podnik v uplynulém 
roce úspěšně plnil své povinnosti řádného správce svěřené-
ho majetku a správce povodí a že se nám podařilo navázat na 
předešlé úspěšné roky.

Z hlediska hydrologického byl rok 2019 bez extrémních po-
vodňových situací, naopak byl dalším, již v několikaleté řadě, 
kdy se projevilo hydrologické sucho. To potrápilo nejen 
nás vodohospodáře, ale mělo dopad na všechny obyvatele 
České republiky. Několikaměsíčním suchem byly zasaženy 
nejen vodní ekosystémy, sucho pocítili všichni uživatelé od 
vodáků přes zahrádkáře, zemědělce, obce až po průmyslové 
podniky. Situaci na páteřních vodních tocích zachraňovaly 
vodní nádrže, které se naštěstí v jarním období podařilo na-
plnit a tyto získané zásoby tak mohly být postupně využity 
pro potřeby obyvatelstva a přírody. Zcela opačný stav nastal 
na vodních tocích, které nebylo možné dotovat průtoky z ná-
drží, což vyústilo k vydání zákazů omezující odběry povr-
chových vod i omezení provozu malých vodních elektráren.

Velmi dobře obstály vodárenské nádrže. Nebylo nutné ome-
zovat odběry pro výrobu pitné vody, která i přes nepříznivé 
podmínky byla dodávána ve vyhovující kvalitě. Nejenom my 
vodohospodáři, ale téměř celá společnost si již uvědomu-
je, jak je voda cenná pro přírodu a zásobování obyvatelstva 
a průmyslu.

Rok 2019 nám, jako předchozí roky, ukázal význam vodních 
nádrží a současně potřebu posílení vodních zdrojů přede-
vším v dlouhodobě hydrologicky defi citních oblastech naše-
ho povodí. V souladu s usnesením vlády č. 256 jsme zahájili 
přípravu stavby vodního díla Kryry, které je součástí návrhu 
komplexního řešení sucha v oblasti Blšanska a Rakovnicka. 
V loňském roce jsme zpracovali podrobný investiční záměr, 
zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem, komplexní 
návrh přírodě blízkých opatření v povodí Podvineckého po-
toka (povodí budoucí nádrže vodní díla) a ve spolupráci se 
státním podnikem Povodí Vltavy multikriteriální posouzení 
převodu vody z Ohře do vodního díla Kryry a převodu vody 
z Berounky do povodí Rakovnického potoka. V následují-
cích letech nás čeká intenzivní příprava tohoto vodního díla, 
zejména projednání s obcemi a také s vlastníky dotčených 
nemovitostí a v neposlední řadě zahájení předprojektové 
přípravy, zajištění technických podkladů a průzkumů.

Jako vodohospodáři však vnímáme i stálou hrozbu druhého 
hydrologického extrému, kterým jsou povodně. V minulých 
letech bylo v oblasti protipovodňové prevence zrealizováno 
mnoho dílčích opatření. K nejvýznamnějším aktuálně reali-
zovaným patří stavba rekonstrukce krajních polí bezpečnost-
ního přelivu na VD Nechranice, která je realizována v rámci 
dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi“. 
Koncem roku byla dokončena další významná stavba, a to 
rekonstrukce poldru Štrbice. V rámci přeshraniční spolu-
práce se Zemskou správou přehrad Sasko byla zpracována 
studie proveditelnosti protipovodňových opatření v povodí 
Vilémovského potoka – Sebnitz, která zahrnuje návrh jak 
liniových opatření, tak návrh nových retenčních prostorů 
v suchých nádržích.

K důležitým událostem loňského roku bezesporu patřilo 
slavnostní otevření informačního centra na vodním díle Flá-
je, které představuje jedinečnou dřevěnou stavbu stojící na 
betonových pilířích přímo nad hladinou nádrže. Jeho hlav-
ním účelem je seznámit laickou veřejnost s vodním hospo-

dářstvím, s našimi přehradami a vysvětlit důvody, proč je 
vodohospodáři budují. Návštěvníci rovněž mohou využít 
komentovaných prohlídek v útrobách unikátní pilířové pře-
hrady v Čechách. Ve spolupráci se zahraničními partnery byl 
současně na blízkém vodním díle Rauschenbach vytvořen 
informační odpočinkový altán. Obě díla spojuje naučná turi-
stická stezka a jsou součástí regionálních cyklotras.

Minulý rok byl zároveň posledním rokem platné Koncepce 
rozvoje podniku. V této souvislosti byla zpracována nová 
Strategie rozvoje na období 2020–2024, která byla projedná-
na s dozorčí radou a předložena zakladateli ke schválení. Její 
znění naleznete na našich webových stránkách.

V průběhu celého roku 2019 pokračovaly přípravné práce 
pro sestavení návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního 
Labe a ostatních přítoků, který vejde v šestiletou platnost od 
22. prosince 2021. Souběžně probíhalo zpracování map pro 
zvládání povodňových rizik.

Nadále pracujeme na komplexní aktualizaci vodohospodář-
ských bilancí již dokončených a plánovaných hydrických re-
kultivací zbytkových jam, včetně posouzení realizovatelnosti 
vytvoření propojené vodohospodářské soustavy po úplném 
ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Tuto proble-
matiku, která je specifi cká pouze pro územní působnosti 
státního podniku Povodí Ohře, řešíme ve spolupráci se stát-
ním podnikem Palivový kombinát Ústí na základě usnesení 
vlády č. 421. Její dobré vyřešení je v zájmu celé společnosti.

Úspěšně jsme pokračovali v naplňování protikorupční stra-
tegie nejen při transparentním zadáváním veřejných zaká-
zek, ale také v rámci dalších činností celého podniku.

K nejvýznamnějším vnitropodnikovým událostem patřila 
změna v personálním obsazení pozice generálního ředitele 
a ředitele závodu Karlovy Vary.

Přestože se nám nepodařilo zahájit významnou stavbu ge-
nerální opravy hydrocentrály na vodním díle Nechranice, 
dokázali jsme tento výpadek v čerpání plánu oprav nahradit 
novými stavbami, a plán jako takový byl překročen.

Nepříznivý vývoj v hydrologické situaci výrazně ovlivnil vý-
robu elektřiny v našich malých vodních elektrárnách, situaci 
dále zhoršila dlouhodobá odstávka MVE Kadaň z důvodu 
poruchy. I přes výše uvedené komplikace byl výsledek hos-
podaření státního podniku velmi dobrý.

Všechny úspěchy a činnosti, které jsou prezentovány ve vý-
roční zprávě, jsou výsledkem součinnosti mnoha lidí. Velké 
ocenění zaslouží úsilí našich závodů, které je klíčové pro 
práci v celém povodí. Jejich každodenní terénní činnost při 
správě vodních toků a vodních děl je základem pro správnou 
a úspěšnou péči o povodí. Dovolte mi poděkovat všem za-
městnancům státního podniku Povodí Ohře za zodpovědný 
přístup k plnění povinností a každodenních úkolů, zástup-
cům zakladatele, členům dozorčí rady, představitelům státní 
správy a samosprávy a všem obchodním partnerům za velmi 
dobrou spolupráci v roce 2019.

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O POVODÍ OHŘE, S. P., K 31. 12. 2019

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

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, Praha 1
Jménem zakladatele je oprávněn jednat Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství.

Název a sídlo podniku
Obchodní fi rma: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70 88 99 88
DIČ: CZ70889988

Statutární orgán
Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu
1. zástupce – Ing. Jindřich Břečka, technicko-provozní ředitel
2. zástupce – Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
3. zástupce – Ing. Radek Jelínek, ekonomický ředitel

Dozorčí rada
Ing. Daniel Pokorný předseda, jmenován zakladatelem (od 16. listopadu 2018)

Ing. Monika Zeman místopředsedkyně, jmenována zakladatelem (od 14. prosince 2018)

Ing. Oldřich Rozšafný jmenován zakladatelem (od 29. ledna 2015)

Ing. Ondřej Sirko jmenován zakladatelem (od 23. ledna 2019)

Ing. Karel Jakobec jmenován zakladatelem (od 22. října 2019)

Stanislav Pfl éger jmenován zakladatelem (do 9. září 2019, od 22. října 2019)

Ing. Pavel Slabyhoud zvolen z řad zaměstnanců (od 12. února 2016)

Ing. Jiří Rolník zvolen z řad zaměstnanců (od 24. února 2017)

Ing. Lenka Bartošová zvolena z řad zaměstnanců (od 29. března 2019)

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

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA POVODÍ OHŘE

Odbor
financování a obchodu

Odbor
lidských zdrojů

Odbor
účetnictví a statistiky

Odbor informatiky

Odbor vnitřní správy

Odbor
technicko-provozní 

činnosti

Odbor 
vodohospodářského 

rozvoje

Odbor 
vodohospodářského 

dispečinku

Odbor 
vodohospodářských 

laboratoří

Odbor 
vodohospodářského 

plánování

Odbor
obchodní přípravy

investic

Odbor
přípravy projektů 

a zakázek

Odbor
inženýringu

Provoz
Karlovy Vary

Provoz
Cheb

GENERÁLNÍ ŘEDITEL STÁTNÍHO PODNIKU

Úsek 
ekonomického ředitele

Úsek
technicko-provozního

ředitele

Úsek
investičního ředitele

Závod
Karlovy Vary

Provoz
Chomutov

Provoz
Teplice

Závod
Chomutov

Provoz
Žatec

Provoz
Terezín

Provoz
Česká Lípa

Závod
Terezín

Odbor právní 
a evidence 
pozemků

Interní
auditor

Technická 
skupina
závodu

Ekonomický 
úsek

závodu

Technická 
skupina
závodu

Ekonomický 
úsek

závodu

Technická 
skupina
závodu

Ekonomický 
úsek

závodu
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MAJETEK VE SPRÁVĚ PODNIKU

měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků celkem km 6 855,28

 • z toho délka významných vodních toků dle Vyhlášky č. 178/2012 Sb. km 2 376,70

 • z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 2 Vodního zákona km 2 629,09

 • z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 4 Vodního zákona km 1 849,49

Délka úprav v korytech vodních toků km 1 987,37

Délka umělých kanálů a přivaděčů km 184,51

Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 10

Počet jezů celkem počet 56

Počet velkých vodních nádrží počet 22

Celkový objem nádrží tis.m3 527 561

Počet ostatních vodních nádrží počet 51

Plocha stanovených záplavových území při Q
100

km2 267,8

Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě 12 913 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek před-

stavuje hodnotu 11 651 mil. Kč.

Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč

Úpravy toků 4 744

Nádrže 3 140

Ostatní stavby 1 119

Technologie na VD a MVE 724

Budovy 592

Pozemky 477

Ostatní dlouhodobý majetek 404

Dopravní a mechanizační prostředky 243

Nedokončený majetek 208

Celkem dlouhodobý majetek 11 651

41

[%]

10

6

4

5

2 23

27

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ S PŮSOBNOSTÍ ZÁVODŮ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POVODÍ ZA ROK 2019

PO
LS

KO

SRN

Ústí n. L.

Terezín

POVODÍ VLTAVY

POVODÍ
LABE

Chomutov

Karlovy Vary
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ODBĚRY POVRCHOVÉ VODY ZA ROK 2019

Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku snížilo o 1 426 tis. m3. Proti plánu byly odběry povrchové 
vody vyšší o 2 073 tis. m3.

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody 2015 2016 2017 2018 2019

Celkem 120 352 119 384 122 837 124 054 122 628

Z toho: PKP 7 098 7 678 6 064 9 538 10 613

 PVN 4 070 3 680 8 449 6 282 3 280

Poznámka: PKP – Podkrušnohorský přivaděč
PVN – Průmyslový vodovod Nechranice

Odběry vody

2015 2016 2017 2018 2019 [rok]

140 000

100 000

[tis. m3/rok]

120 352 119 384
122 837 124 054 122 628

Rozdělení placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody 2015 2016 2017 2018 2019

Celkem 120 352 119 384 122 837 124 054 122 628

 V tom:

vodárny 40 777 40 305 40 953 40 919 42 243

energetika a teplárny 47 275 50 602 50 556 51 487 48 206

ostatní průmysl a služby 32 300 28 477 31 328 31 648 32 119

 zemědělství 0 0 0 0 60

Cena povrchové vody (v Kč/m3 bez DPH) 4,51 4,69 4,92 4,97 5,07

Vodárny
Energetika a teplárny
Ostatní průmysl a služby

Struktura placených odběrů povrchové vody 
v roce 2019 dle skupin odběratelů

[%]

39,3

34,5
26,2

[%]
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ENERGETIKA

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zaujímá ve 
státním podniku Povodí Ohře přední místo a je jeho druhým 
největším zdrojem příjmů. Množství vyrobené elektrické 
energie v malých vodních elektrárnách (MVE), které jsou vět-
šinou nedílnou součástí vodních děl Povodí Ohře, je závislé 
především na hydrologické situaci. Ta byla pro výrobu elek-
trické energie v roce 2019 opět krajně nepříznivá.

V roce 2019 Povodí Ohře provozovalo pět fotovoltaických 
elektráren, výroba se pohybovala na úrovni roku 2018.

V roce 2019 Povodí Ohře též provozovalo všech 22 MVE.

Do distribuční soustavy Povodí Ohře dodalo celkem 75 181 MWh 
elektrické energie.

OPRAVY A ÚDRŽBA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku státu, 
se kterým má Povodí Ohře právo hospodařit, byly v roce 
2019 realizovány podle standardních, provozem osvědče-
ných, a neustále vylepšovaných postupů.

Velká péče byla věnována prohlídkám majetku, popisu po-
škození a poruch, sestavení plánů oprav a běžné údržby 
a následně realizacím akcí a staveb k odstranění zjištěného 
stavu. Takto je pečováno o všechny druhy spravovaného 
majetku: vodní díla – hráze, jezy, opevnění koryt vodních 
toků včetně zakrytých částí, čerpací stanice, trubní převo-
dy vody, pozemní stavby (budovy), mosty, lávky, mecha-
nizační a dopravní prostředky. Základní prioritou naléha-
vosti opravy je společenský význam konkrétního majetku, 
jeho účel (např. vodárenské nádrže) a jeho vliv na ochranu 
životů a majetku (např. stavby protipovodňové ochrany, ví-
ceúčelové vodní nádrže, vodohospodářská díla v korytech 
vodních toků).

Opravy majetku byly zajišťovány převážně dodavatelskými 

stavebními společnostmi. Naopak údržba majetku je za-
bezpečována především zaměstnanci Povodí Ohře v rámci 
„běžné údržby“. Pouze malá část je realizována dodavatel-
sky. Ve výjimečných případech zaměstnanci Povodí Ohře 
pracují i na stavebních opravách.

V roce 2019 bohužel trvaly nebo se ještě prohlubovaly ne-
gativní vlivy na činnost Povodí Ohře z let předcházejících, 
kterými jsou např. sucho, nepřiměřené požadavky někte-
rých vlastníků pozemků či nemovitostí sousedících s naši-
mi objekty a vodními toky. Toto se bohužel občas týká i sa-
mospráv měst a obcí. Častým důvodem zdržení zahájení 
akcí oprav je i získání povolení a výjimek od orgánů ochra-
ny přírody a krajiny. Získali jsme i další zkušenosti s poža-
davky památkářů chránících kulturní a technické památky.

Ze shora uvedených důvodů komplikujících realizace sta-
veb oprav vyplývá důležitost včasného zásahu běžné údrž-
by, která je často realizována bez těžké mechanizace a pro-
to bývá občany i úřady často lépe přijímána.

Roční výroba elektrické energie

Rok 2015 2016 2017 2018 2019

Počet MVE 21 21 21 22 22

Počet FVE 5 5 5 5 5

Výroba (MWh) 85 711 85 071 84 411 73 096 76 662
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BEZPEČNOST VODNÍCH DĚL

Průběžně se staráme o bezpečnost vodních děl, která spravu-
jeme, a na bezpečnost myslíme i v době, kdy nové vodní dílo 
teprve projektujeme. Jednu takovou přehradu jsme začali 
připravovat. Jde o vodní dílo Kryry. Je to sice běh na dlouhou 
trať, ale již v tuto chvíli musíme domýšlet nejen vlastní stav-
bu, ale i provozní specifi ka a zajištění bezpečnosti budoucí 
přehrady. Dále uvádíme příklady péče o provozovaná vodní 
díla.

Na vodním díle Nechranice od prosince 2017 probíhá rekon-
strukce krajních polí bezpečnostního přelivu. Stavba je nyní 
v etapě dokončených betonáží na levém poli před technolo-
gickými montážemi. V roce 2020 bude ještě betonáž pokra-

čovat, ale již po montáži klapky a hydraulických podpěrných 
válců. Rekonstrukcí se zajistí větší ovladatelný prostor v ná-
drži a úplně se eliminuje negativní projev nutnosti náhlého 
sklopení původního hydrostatického segmentového uzávě-
ru při větších povodních.

Na vodním díle Stanovice bylo opraveno pravobřežní zavá-
zání hráze. Původní asfaltobetonový plášť byl v místě pravo-
břežního zavázání hráze sanován a překryt speciální PVC fólií 
Sibelon fi rmy Carpi. Součástí fólie byla i sendvičová podklad-
ní vrstva, která slouží jako plošný drenážní prvek. Případné 
průsaky a kondenzační voda je odvedena vrtem do injekční 
chodby, kde je možné provádět měření.

0
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Celkové hodnocení péče o dlouhodobý hmotný majetek v mil. Kč
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Mezi nejvýznamnější neinvestiční dotační akce programu 129 290 v roce 2019 patřily:

Program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“

Podprogram 129 292

Název akce Celkové náklady
v mil. Kč

Dotace
v mil. Kč

Vlastní zdroje
v mil. Kč

Kozelský potok – Horní Lipina – opevnění 4,498 2,082 2,416

Rybníky Výsluní, Nový rybník – oprava koruny hráze 4,209 1,686 2,523

Pokratický potok – oprava zakrytého profi lu 3,312 1,418 1,894

Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč 2,500 2,314 0,186

DODAVATELSKÉ OPRAVY

V roce 2019 bylo na opravy dlouhodobého hmotného ma-
jetku vynaloženo 161,331 mil. Kč. Financování těchto akcí 
probíhalo jak z vlastních zdrojů, tak s přispěním fi nančních 
prostředků z dotačního programu Ministerstva zemědělství.

V rámci programu Mze 129 290 „Podpora opatření na drob-
ných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“ 
bylo celkem vynaloženo 15,827 mil. Kč, z toho podíl vlastních 
prostředků státního podniku Povodí Ohře činil 10,288 mil. Kč 
a podíl z dotačního programu byl 5,539 mil. Kč.

Mezi nejvýznamnější akce oprav roku 2019 hrazené z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Ohře patřily:

Dodavatelské opravy fi nancované pouze z vlastních prostředků

Název akce Celkové náklady v mil. Kč

Oprava Mandavy ve Varnsdorfu – Orlická ulice 10,930

Oprava Mandavy ve Varnsdorfu – Petra Bezruče 10,655

Odstranění sedimentů a naplavenin na VD Naděje 7,099

Jílovský potok v Děčíně, ulice Na Hrázi – oprava opevnění v ř. km 2,953–3,530 7,032

ŠP Martiněves – těžení sedimentů 6,267

VD Sedlec – oprava přístupové cesty 4,484

VD Skalka – oprava drážek provizorního hrazení pro segment a SV 4,390

Odbahnění VN Markvartice 4,319

Oprava Křinice v Krásném Buku u mostu na Zahrady 3,627

Rekapitulace fi nancování oprav v roce 2019 Plnění v mil. Kč

Celkem 161,331

z toho:  

Opravy hrazené z vlastních zdrojů 155,792

Program 129 292 – Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích 5,539

Opravy hrazené z vlastních zdrojů
Podprogram 129 292 – Podpora opatření na drobných 
vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích

Dodavatelské opravy 2019

[mil. Kč]
155,792

5,539
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INVESTICE

Investiční prostředky jsou vynakládány především do těchto oblastí:

• úpravy koryt vodních toků s cílem uvedení do „dobrého stavu“,
• modernizace stávajících vodních děl,
• stavby vedoucí ke zvýšení protipovodňové ochrany,
• řešení splaveninového režimu vodních toků,
• využití alternativních zdrojů elektrické energie,
• řízení vodohospodářských soustav a provozu na vodních dílech,
• rekonstrukce ostatního majetku ve správě státního podniku.

V rámci zajištění komplexního vodohospodářského řešení 
nových akumulačních nádrží v povodí Rakovnického poto-
ka a Blšanky a dalších opatření na zmírnění vodního defi citu 
v oblasti byla zahájená projektová příprava stavby VD Kry-
ry na Podvineckém potoce. V souladu s plněním úkolů dle 
Usnesení vlády ČR č. 256 ze dne 15. dubna 2019 a následného 
dopisu náměstka ministra zemědělství ze dne 2. května 2019 
bylo zajištěno s Povodím Vltavy, s. p. „Multikriteriální posou-
zení převodu vody z Ohře do vodního díla Kryry a převodu 
vody z Berounky do povodí Rakovnického potoka“. Dále 
byla státním podnikem Povodí Ohře zajištěna „Studie pří-

rodě blízkých opatření v povodí Podvineckého potoka (VD 
Kryry)“, „Investiční záměr pro VD Kryry“ a podklady pro 
zpracování návrhu zásad pro vypořádání práv k nemovitým 
věcem dotčeným plánovanou realizací VD Kryry.

Na investiční výstavbu bylo v roce 2019 vynaloženo 
346,104 mil. Kč. Z této částky bylo 275,935 mil. Kč hra-
zeno z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Ohře, 
dále 70,169 mil. Kč bylo hrazeno z dotačních prostřed-
ků, a to z následujících oblastí podporovaných dotačními 
pro gramy.

Program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ (2014–2019)
Z tohoto programu bylo v roce 2019 vynaloženo 43,489 mil. Kč, z toho 12,287 mil. Kč z dotací a 31,202 mil. Kč z vlastních 
zdrojů.

Mezi nejvýznamnější investiční dotační akce programu 129 260 realizované v roce 2019 patřila akce:

G – Globál závodu
MVE – Malá vodní elektrárna 
PD – Povodňový dvůr
VD – Vodní dílo
VT – Vodní tok

Strategie střednědobého plánu vynakládání 
investic do jednotlivých sekcí:

[%]

2 6

10

2260

Program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“

Podprogram 129 264

Název akce
Celkové náklady

v mil. Kč
Dotace

v mil. Kč
Vlastní zdroje

v mil. Kč

VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu 41,281 12,287 28,994
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Program 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ (2019–2024)
IV. etapa programu navazuje na úspěšné předchozí etapy realizované již od roku 2002. V rámci této etapy jsou upřednostňo-
vána efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory s přihlédnutím k systémovému řešení protipo-
vodňové ochrany v rámci povodí.

Z tohoto programu bylo v roce 2019 vynaloženo 2,675 mil. Kč, z toho 2,094 mil. Kč z dotací a 0,581 mil. Kč z vlastních zdrojů.

Program 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“

Podprogram 129 365

Název akce
Celkové náklady

v mil. Kč
Dotace

v mil. Kč
Vlastní zdroje

v mil. Kč

ŠP Chuderovský potok – výstavba 2,675 2,094 0,581

Program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“
V rámci tohoto programu bylo v roce 2019 vynaloženo 19,297 mil. Kč, z toho 10,971 mil. Kč z dotací a 8,326 mil. Kč z vlastních 
zdrojů.

Mezi nejvýznamnější dotační akce programu 129 290 realizované v roce 2019 patřily:

Program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“

Podprogram 129 292

Název akce
Celkové náklady

v mil. Kč
Dotace

v mil. Kč
Vlastní zdroje

v mil. Kč

Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č. p. 113 7,506 4,342 3,164

Poldr Štrbice – odpadní koryto od BP 6,955 4,248 2,707

Rybníky Výsluní, Nový rybník – rekonstrukce výpustného zařízení 3,485 2,230 1,255

Operační program Životního prostředí 2014–2020
V rámci toho programu bylo v roce 2019 vynaloženo 45,946 mil. Kč, z toho 44,767 mil. Kč z dotací a 1,179 mil. Kč z vlastních 
zdrojů.

Mezi nejvýznamnější investiční dotační akce Operačního programu Životního prostředí 2014–2020 patři-
la akce:
Operační program Životního prostředí 2014–2020

Prioritní osa 4 „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“

Název akce
Celkové náklady

v mil. Kč
Dotace

v mil. Kč
Vlastní zdroje

v mil. Kč

Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků (OH110038) 45,632 44,617 1,015

Program přeshraniční spolupráce „INTERREG V“
V roce 2019 byla úspěšně dokončena studie proveditelnosti pro akci „Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského poto-
ka – Sebnitz“ a dále byla dofi nancována akce „VD Fláje – informační centrum“ částkou 0,050 mil. Kč.

V rámci tohoto programu je i v zajištění akce „Opatření na vodních tocích Kösseinu a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti 
na vodní nádrži Skalka CZ – analýza rizik“ s předpokládaným poskytnutí dotace 32 062 EUR v roce 2020.

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V

Název akce
Celkové náklady

v mil. Kč
Dotace

v mil. Kč
Vlastní zdroje

v mil. Kč

VD Fláje – informační centrum 0,050
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Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2019 hrazené z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Ohře patřily:

Dodavatelské investice fi nancované pouze z vlastních prostředků

Název akce celkové náklady v mil. Kč

Jez Loket dolní – rekonstrukce jezu 52,677

VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu 28,944

Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská 17,210

ČS Podhora – rekonstrukce výtlačného a gravitačního řadu 13,967

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu – 2. etapa 10,913

Bystrá v Benešově nad Ploučnicí nad jídelnou – havárie 10,427

MVE LOKET – oprava zdi přívodního kanálu 10,170

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu – Petra Bezruče 6,690

Lomský p. (Lom) – opevnění koryta a krycí desky v KP – HAVÁRIE 4,217

Rekapitulace fi nancování investic v roce 2019:

Celkem fi nancování investic v roce 2019 v mil. Kč 346,104

z toho:

 Investice hrazené z vlastních zdrojů v roce 2019 celkem v mil. Kč 275,935

 z toho:

 Název plnění v mil. Kč

 Stavby, technologie 207,787

 SZNR 44,130

 Projektové práce 13,917

 Ostatní náklady a pozemky 10,101

 DINM 0,000

 Lomský p. (Lom) – opevnění koryta a krycí desky v KP – HAVÁRIE 4,217

Investice – vlastní zdroje 2019

[mil. Kč]

13,917
10,101 0

207,787

44,130

Stavby, technologie
SZNR

Projektové práce
Ostatní náklady a pozemky

DINM

Investice hrazené z dotací celkem v roce 2019 v mil. Kč 70,169

z toho:

Název dotačního titulu plnění v mil. Kč

Program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ 12,287

Program 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ 2,094

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V 0,050

Program 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích 10,971

Operační program Životního prostředí 2014–2020 44,767
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Investice – dotace 2019
Program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III
Program přeshraniční spolupráce INTERREG V
Program 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních 
tocích, rybnících a malých vodních nádržích
Program 129 360 Podpora prevence před povodněmi IV
Operační program životního prostředí 2014–2020

[mil. Kč]

12,287

0,050

2,09444,767

10,971

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD V ROCE 2019

V průběhu celého roku 2019 pokračovaly úspěšně příprav-
né práce pro sestavení návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, 
dolního Labe a ostatních přítoků Labe (dále jen PDP OHL), 
který po šestiměsíčním připomínkování veřejnosti, vejde 
v platnost od 22. prosince 2021. Pořizovatelem tohoto plánu 
je státní podnik Povodí Ohře.

V rámci příprav návrhu PDP OHL probíhaly práce na inven-
tarizaci významných vlivů, které jsou příčinou nedosažení 
dobrého stavu vodních útvarů. Určení významných vlivů je 
důležitým podkladem pro sestavení významných vodohos-

podářských problémů nakládání s vodami zjištěných v díl-
čím povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, 
které jsme zveřejnili k připomínkám veřejnosti.

V průběhu roku 2019 jsme obdrželi od Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka vyhodnocení chemic-
kého a ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů povr-
chových vod za období let 2015 až 2018. Jedná se již o třetí 
vyhodnocení, a tudíž je možné srovnání stavu vodních útva-
rů s předchozími lety v kontextu s klimatickými změnami 
a dalšími vlivy ovlivňujícími kvalitu tekoucích vod.

Porovnání hodnocení chemického stavu vodních útvarů povrchových vod
Období 2010–2012 Období 2013–2015 Období 2016–2018

vyhovuje nevyhovuje vyhovuje nevyhovuje vyhovuje nevyhovuje

42 94 72 64 32 112

Porovnání hodnocení ekologického stavu/potenciálu vodních útvarů povrchových vod
Období 2010–2012 Období 2013–2015 Období 2016–2018

vyhovuje nevyhovuje vyhovuje nevyhovuje vyhovuje nevyhovuje

27 110 15 126 0 145

Porovnání hodnocení celkového stavu vodních útvarů povrchových vod
Období 2010–2012 Období 2013–2015 Období 2016–2018

vyhovuje nevyhovuje vyhovuje nevyhovuje vyhovuje nevyhovuje

9 128 3 133 0 145

Ze závěrečného porovnání hodnocení vodních útvarů za poslední 
tři hodnotící cykly je patrné, že došlo ve všech částech hodnoce-
ní ke zhoršení stavu vodních útvarů povrchových vod. Zhoršený 
stav zapříčinilo zavedení nově sledovaných ukazatelů, zpřísnění 
limitů stávajících ukazatelů a u některých ukazatelů také suché 
hodnocené období (nižší naředění vod a vyšší koncentrace látek 
ve vodách). Výsledky budou zohledněny při návrhu opatření do 
programu opatření pro připravovaný PDP OHL 2021–2027.
Na základě posouzení výsledků hodnocení stavu vodních útvarů 

povrchových vod za období 2013–2015 a 2016–2018, a zejména 
s přihlédnutím k provedené inventarizaci významných vlivů včet-
ně odhadu jejich možných dopadů na stav vodních útvarů povr-
chových vod, byly pro dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních 
přítoků Labe vymezeny 4 základní okruhy problémů: významné 
látkové zatížení, morfologické změny, potencionální nedostatek 
vody a oblasti s významným povodňovým rizikem.
U vodních útvarů podzemních vod byly zjištěny nejvýznamnější 
problémy související s nárůstem potřeby vody pro nevodárenské 
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účely. Dalším problémem jsou stará kontaminovaná místa. Téměř 
polovina vodních útvarů podzemních vod je postižena starými 
ekologickými zátěžemi.
Podrobný přehled významných vodohospodářských problémů na-
kládání s vodami zjištěných v dílčím povodí Ohře, dolního Labe 
a ostatních přítoků Labe je zveřejněn od 22. prosince 2019 po 
dobu šesti měsíců k připomínkám veřejnosti.
Koncem roku bylo dokončeno zpracování studie „Prověření mož-
nosti obnovy zaniklých vodních nádrží OHL218002“. Finálním vý-
stupem studie je přehled vybraných lokalit doporučených k obno-

vě vodních nádrží vhodných k retenci vody v krajině. Z celkového 
počtu 35 lokalit vyšlo 17 lokalit vhodných k obnově nádrží. Vlast-
níky dotčených pozemků jsme informovali o výsledcích studie 
včetně možnosti obnovy vodních nádrží a o možnostech čerpání 
dotací z dostupných dotačních fondů na jejich realizaci.
Pro zjištění stavu realizace plnění opatření z Programu opatření 
PDP OHL 2015–2021 probíhala v průběhu celého roku kontrola 
nejen u opatření, jejichž nositelem je státní podnik Povodí Ohře 
(viz graf), ale také u opatření jejichž nositelem jsou ostatní sub-
jekty.

Z celkového počtu opatření u přibližně 35 % opatření stá-
le nezačala jejich realizace. Hlavními příčinami doposud 
nezrealizovaných opatření jsou především komplikované 
majetkoprávní vztahy, dále pak legislativní, právní, fi nanční 
a ekonomické důvody a v neposlední řadě též technická ne-
proveditelnost navržených opatření.

V průběhu roku probíhala spolupráce s ostatními podniky 
povodí, ministerstvem životního prostředí a ministerstvem 
zemědělství včetně zpracovatelů národních plánů povodí, 
při přípravě metodických postupů a koordinace postupu 
zpracování jednotlivých kapitol plánů dílčích povodí.

Plány pro zvládání povodňových rizik
V rámci naplňování požadavků směrnice Evropského par-
lamentu a Rady č. 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání 
povodňových rizik, probíhalo souběžně s přípravou Plánu 

dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 
zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňo-
vého ohrožení a map povodňových rizik v oblastech s vý-
znamným povodňovým rizikem. Zpracování těchto map je 
součástí Analýzy oblastí s významným povodňovým rizikem 
včetně návrhů možných protipovodňových opatření, která je 
fi nancována s využitím Operačního programu Životní pro-
středí 2014–2020.

V rámci prací byly zpracovány či aktualizovány mapy pro 
34 úseků vodních toků v oblastech s významným povod-
ňovým rizikem v celkové délce 308,2 km. Veškeré výstupy 
byly 18. prosince 2019 uloženy v Centrálním datovém skla-
du CDS 2 pro mapy povodňového nebezpečí a povodňo-
vých rizik, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. 
Mapy budou podkladem pro návrh opatření ke snížení po-
vodňových rizik v oblastech s významným povodňovým 
rizikem.

Realizace opatření navržených v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 
pro období 2015–2021 v investici Povodí Ohře, státní podnik. Stav k 31. 12. 2019.

Dokončeno
Probíhá
Nezahájeno + zrušeno

[p
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t 
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Revitalizace VT,
 opatření na VT 

a v povodí 
k ochraně jakosti 
vod – opatření 

typu A

Revitalizace 
vodních toků 
OHL 212001, 

opatření typu B

Zprostupnění 
migračních 

překážek a rybí 
přechody, 

opatření typu A

Zprostupnění 
migračních 

překážek a rybí 
přechody 

OHL212002, 
opatření typu B

Protipovodňová 
opatření, opatření 

na VD,
suché nádrže a 

štěrkové přehrážky, 
opatření typu A
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OCHRANA A KONTROLA JAKOSTI VOD

Povodí Ohře, státní podnik, jako správce povodí a vodních 
toků dbá na ochranu a kontrolu jakosti povrchových a pod-
zemních vod a dále hájí zájmy dané vodním zákonem a Ná-
rodním plánem povodí Labe, Národním plánem povodí 
Odry, Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních 
přítoků Labe, Plánem dílčího povodí Lužické Nisy a ostat-
ních přítoků Odry a další legislativou.

Jednou z hlavních náplní práce oddělení jakosti vod je vyjad-
řovací činnost. Stanoviska tohoto oddělení jsou vypracována 
k vodoprávním řízením, která jsou spojena s vypouštěním 
odpadních vod, nakládání s dešťovými vodami a k inves-

tičním činnostem plánovaným ve správním území státního 
podniku.

S vyjadřovací činností je úzce spojeno zpracování a poskyto-
vání různých údajů o čistotě povrchových vod jak pro potře-
by podniku Povodí Ohře, tak pro veřejnou správu, samosprá-
vu, ale i pro jiné subjekty, jako jsou například konzultační 
a projekční kanceláře.

Další činností útvaru je řešení veškeré problematiky s jakostí 
povrchové vody v území o velikosti Karlovarského, Ústecké-
ho a části Libereckého a Středočeského kraje. Vodohospodá-
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Průměr
Limit NV 401/2015 kaprové vody = 3,2 mg/l

ři Povodí Ohře sbírají a zpracovávají jakostní data z celého 
povodí. Tato data jsou vstupním podkladem pro celou řadu 
koncepčních dokumentů jako jsou dílčí plány povodí, nebo 
mapa čistoty vod. V rámci činnosti podniku je každoročně 
odebráno několik tisíc vzorků povrchových vod. Získaná 
data lze mimo jiné využít k porovnání vývoje jakosti povr-
chových vod. Postupné zlepšování kvality vod je zřejmé na 
níže uvedených grafech.

Významným jakostním problémem řešeným v roce 2019 
bylo zpracování analýzy rizik pro vodní dílo Skalka na Ohři 
na Chebsku. Do nádrže Skalky historicky i současně přité-
kají z Bavorska říčkou Kössein, Reslavou a Ohří povrchové 

vody kontaminované rtutí. Tento složitý a desetiletí řešený 
problém v roce 2019 vyústil ve vypracování analýzy rizik. 
Studie prokázala významné zdravotní riziko při konzumaci 
ryb z nádrže. Stejně tak ekologická rizika jsou poměrně vý-
znamná. V návaznosti na analýzu by bavorští sousedé měli 
podniknout adekvátní opatření ke snížení dotace českého 
území rtutí.

Významnou činností oddělení jakosti vod je i koordinace 
kontrolních činností v ochranných pásmech vodárenských 
nádrží ve správě státního podniku Povodí Ohře a na základě 
smlouvy se Zemskou správou přehrad i v povodí saských vo-
dárenských nádrží.
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Průměr
Limit NV 401/2015 kaprové vody = 0,16 mg/l

Biochemická spotřeba kyslíku
Bílina Trmice, 1996–2019

Amoniakální dusík
Bílina Trmice, 1996–2019

HAVÁRIE OHROŽUJÍCÍ JAKOST VODY

Povodí Ohře se spolu dalšími složkami podílí i na odstraňo-
vání následků havárií ohrožujících kvalitu podzemních a po-
vrchových vod.

Rok 2019 byl z hlediska počtu havárií průměrný. Z celkového 
počtu 30 havárií bylo 22 ropných havárií. Zbylé havárie byly 
způsobeny zejména mimořádnými úniky splaškových vod. 
Navzdory průměrnému počtu havárií se rok 2019 neobešel 
bez větších havárií.

Nejvážnější havárií byla porucha technologického zařízení 
plynárny Vřesová v Chodově z února 2019. V areálu došlo 
vlivem poruchy k přetečení jímky dehtových kalů. Násled-
ně došlo vlivem jiné poruchy k nátoku velkého množství 
dehtových vod do areálové dešťové kanalizace zaústěné 

do vodní nádrže, která slouží jako dočišťovací stupeň. Kro-
mě odstranění příčiny havárie další zásah spočíval zejména 
k zamezení odtoku znečištění do Chodovského potoka, kam 
je zaústěný přepad z dočišťovací nádrže. Současně bylo od-
straňováno plovoucí ropné znečištění z hladiny dočišťovací 
nádrže. Kromě HZS původce havárie a HZS Karlovarského 
kraje se na likvidaci havárie podílela i havarijní služba Povodí 
Ohře. Havarijní technici a havarijní čety Povodí Ohře realizo-
vali několikadenní zásah za použití moderních norných stěn 
REO 756. Součástí zásahu bylo i odebírání a vyhodnocování 
vzorků povrchových vod.

Výsledkem náročného zásahu bylo odstranění drtivé většiny 
znečištění z dočišťovací nádrže a zcela minimální znečištění 
Chodovského potoka.
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EKOLOGIE

V roce 2019 byly aktualizovány napříč celým státním pod-
nikem provozní činnosti Ekologické újmy, které se kon-
krétně týkají vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých, odběru povrchových a podzemních vod, vzdouvání 
a akumulace povrchových vod a chemických látek a směsí 
používaných při provozu státního podniku. Ze základního 
hodnocení rizik vyplývají, tak jako v roce 2014, tři provozní 
místa pro zpracování podrobného hodnocení rizik. Jedná 
se o VD Skalku, VD Doksany a areál závodu Terezín.

V letním období 2019 byl identifi kován invazní druh slad-
kovodní medúzy (Cnidaria) na vodní nádrži Nechranice, 
která pochází z jihovýchodní Asie. Její vůbec první objev 
v  Čechách byl pod Karlovým mostem v Praze v roce 1930. 
Kauza je sledována ve spolupráci s profesorem RNDr. Ada-
mem  Petruskou z přírodovědecké fakulty Univerzity 
 Karlovy v Praze. Medúzy nejsou životu nebezpečné.

V únoru 2019 byla zahájena výstavba rybího přechodu 

na Svitávce u Kunratických rybníků. Stávající stupně bu-
dou odstraněny, jelikož tvoří migrační překážku v toku. 
Nahrazeny budou balvanitým skluzem s tůněmi. Rybí 
přechod je dlouhý 459 m, má 126 tůní a 127 přepážek. 
Horní úsek  vodního toku o celkové délce 585 m bude 
revitalizován.

Po celý rok probíhaly botanické a zoologické průzkumy na 
vodních tocích a nádržích, které doplňují stavební záměry. 
Na základě zjištěných druhů je nutné požádat o výjimku na 
chráněné druhy dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Podmínky 
takového rozhodnutí však mohou časově omezovat stavbu. 
V případě připravovaného inženýrsko-geologického prů-
zkumu na VD Kamenička, jsme takovému postupu chtěli 
předejít. Proto v roce 2020 budou instalovány ochranné 
folie proti obojživelníkům kolem celé nádrže, připraveny 
tůně k transferu a následnému rozmnožení ropuchy obec-
né (Bufo bufo), sloveny ryby atd. Výše ceny ekologické obe-
zřetnosti vyjde státní podnik na cca 220 000 Kč.

HYDROLOGICKÁ SITUACE

Začátek roku 2019 byl srážkově nadprůměrný a vliv srážek 
v zimním období se projevil v nadprůměrných zásobách 
vody ve sněhu v horských oblastech. S klesající nadmoř-
skou výškou zásoba ve sněhu výrazně ubývala. V nížinných 
polohách se sníh v průběhu zimního období objevoval jen 
krátkodobě. V následujících jarních měsících nastala mírná 
absence srážkových úhrnů oproti sledovaným normálům 
a tento trend pokračoval po zbytek roku 2019. Hydrologická 
situace se, po výrazně suchém období v roce 2018, zlepšila 
srážkovou činností v zimním období a vyvrcholila pozvol-
ným táním sněhu v horských oblastech na přelomu měsíců 
únor a březen. Vlivem podnormální srážkové činnosti v dal-
ším období roku 2019 hydrologická situace postupně slábla. 
V červenci 2019, obdobně jako v roce 2018, jsme již registro-

vali podkročení indexu hydrologického sucha Q
355d

 u 75 % 
hodnocených stanic. Přesto hydrologické sucho nebylo na-
tolik výrazné jako v roce 2018. V srpnu a na podzim roku 
2019 se hydrologická situace částečně stabilizovala vlivem 
výskytu srážek. Množství srážek v tomto období však nesta-
čilo na výraznou změnu hydrologické situace.

Ačkoliv většina vodohospodářských a hydrometeorologic-
kých indikátorů naznačuje, že rok 2018 byl hydrologicky 
sušší, z hlediska hodnocení průměrných ročních průto-
ků byl rok 2019 více podprůměrný, než rok 2018. Obec-
ně v hodnocených profi lech dosahovala průměrná roční 
vodnost za rok 2019 na 70 % dlouhodobého průměrného 
průtoku. 

Roční průměrný přítok

Dlouhodobý průměrný přítok dle POH

Dlouhodobý průměrný přítok dle ČHMÚ

VD Nechranice – průměrné roční přítoky za období hydrologických let 1968–2019

(roční průměrné přítoky seřazeny sestupně podle velikosti)

Q[m3/s]

Qa dle POH 31,3 m3/s

 
49

,1
 

46
,4

 
45

,7
 

44
,8

 
44

,1
 

44
,0

 
42

,3
 

41
,5

 
41

,3
 

40
,4

 
39

,3
 

38
,8

 
37

,2
 

37
,0

 
36

,8
 

35
,5

 
35

,3
 

34
,4

 
34

,1
 

33
,8

 
32

,3
 

32
,3

 
31

,5
 

31
,3

 
30

,4
 

30
,2

 
30

,1
 

29
,8

 
29

,5
 

28
,1

 
27

,9
 

26
,9

 
26

,9
 

26
,8

 
26

,5
 

26
,4

 
26

,4
 

26
,3

 
25

,6
 

25
,3

 
24

,6
 

24
,3

 
24

,3
 

23
,2

 
22

,2
 

22
,0

 
20

,1
 

20
,1

 
19

,7
 

19
,7

 
18

,5
 

17
,9

0

10

20

30

40

50

[rok]

19
87

20
02

19
81

19
70

19
95

19
80

19
68

19
75

19
99

19
82

20
05

20
13

20
08

19
88

20
03

20
06

20
11

20
00

19
78

19
94

19
79

19
71

19
86

19
84

20
07

20
10

19
69

19
83

19
89

20
18

20
01

19
90

19
92

19
97

20
12

20
09

19
93

19
96

19
74

20
16

19
98

19
77

19
76

20
19

19
91

20
17

20
04

20
15

19
85

19
72

19
73

20
14



18

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK 

I přes to, že se od června 2013 nevyskytla žádná významná 
regionální povodeň, byly činnosti rozvoje VHD v roce 2019 
zaměřeny na modernizaci operativního srážkoodtokového 
modelu Hydrog. Model Hydrog je v podmínkách VHD vy-
užíván již od roku 2006 a je určen pro modelování hydrolo-
gické odezvy z předpovědí srážek, v případě tání sněhu také 
z předpovědí teplot. Nedílnou součástí programu Hydrog je 
modelování manipulací na vodních dílech. V roce 2019 byla 
zakoupena nejnovější verze modelu Hydrog, která je zatím 
v režimu testování. Nový model přináší především kompati-
bilitu se 64bit operačními systémy a variantní výpočty před-
povědi průtoků v rámci jednoho běhu výpočtu.

Kromě modernizace nového modelu Hydrog bylo nutné 

naprogramovat nový program pro správu vstupních dat mo-
delu. Tato aplikace sjednocuje hydrometeorologické vstupy 
nehomogenní konzistence dat jak z vlastní měřící sítě, tak 
i od dalších institucí. V operativních hydrologických před-
povědích je nutné rychle zpracovat do potřebných formátů 
vstupní data pro výpočetní běhy srážkoodtokového mode-
lu. Mezi nejdůležitější vstupní data patří, měřené hladiny 
a průtoky, bodová měření sněhu a jejich plošná interpolace, 
množství srážek odhadnutých z radarové odrazivosti, nebo 
změřené v síti pozemních srážkoměrů. V neposlední řadě 
jsou důležitým vstupem numerické předpovědi srážek a tep-
lot z modelů Aladin a GFS. Výsledkem tohoto programu je 
výrazné zrychlení procesů přípravy dat, které probíhají v au-
tomatickém, či v poloautomatickém režimu.

EKONOMIKA PODNIKU

Rok 2019 byl pro ekonomiku podniku vcelku příznivý. Po-
zitivní byl vývoj odběrů povrchové vody, kde byl plánova-
ný objem překročen o 2 073 tis. m3. Nepříliš příznivý byl 
však vývoj hydrologických podmínek pro výrobu elektři-
ny v malých vodních elektrárnách. K překročení plánova-
né výroby elektrické energie tak došlo především z důvo-
du odložení opravy turbogenerátoru na MVE Nechranice 
na rok 2020.

Celkově tak dopadla příjmová stránka hospodaření pod-
niku velmi dobře. Rok 2019 pak hodnotíme jako náročné 

období, které však potvrdilo, že hospodaření státního 
podniku Povodí Ohře je dlouhodobě stabilní.

Během roku nedošlo k narušení platební schopnosti pod-
niku, veškeré závazky byly hrazeny v dohodnutých lhů-
tách a objemech.

Účetní závěrku a vykázaný výsledek hospodaření za rok 
2019 ověřila nezávislá auditorská fi rma, která potvrdila, že 
podávají věrný a poctivý obraz hospodaření státního pod-
niku Povodí Ohře.

Struktura nákladů za rok 2019

[%]

2,08

17,92

13,65

2,67

21,38
5,15

32,14

3,38 1,63

Spotřeba materiálu 
Opravy 
Sociální náklady
Spotřeba energie 
Odpisy 
Služby 
Mzdové náklady 
Provozní rezervy a opravné položky
Daně a ostatní náklady

Struktura výnosů za rok 2019
Tržby za povrchovou vodu

Tržby za elektřinu
Ostatní tržby

Finanční výnosy
Ostatní výnosy

[%]

1,81

70,87

22,66

1,74
2,92
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PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Počet zaměstnanců
Povodí Ohře zaměstnávalo k 31. 12. 2019 celkem 609 osob. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměst-

nané v roce 2019 činil   614 osob – 267 zaměstnanců v děl-

nických profesích a 347 v technickohospodářských funkcích. 

Proti plánu 2019 je skutečnost nižší o 11 zaměstnanců. Vli-

vem situace na trhu práce se podniku nedaří obsazovat urči-

té profese či místa specialistů.

Počet zaměstnanců
v období 2015–2019

Celkem
THP
Dělníci

[rok]

2015 2016 2017 2018 2019

619 614 605 617 614

[počet
zaměstnanců]
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Věková struktura zaměstnanců

Kvalifi kační struktura zaměstnanců
Základní

Vyučení a střední
Úplné střední

Vyšší odborné
Vysokoškolské

[%]

5,6

36,9

35,5

7,9

14,1

[%]

2,3

34,7

2,6

27,6

32,8
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PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
Program vzdělávání zaměstnanců se soustředil zejména na 

individuální kurzy, semináře a školení k prohloubení kvalifi -

kace zaměstnanců a k získání zvláštních oprávnění nutných 

k výkonu povolání. Na vzdělávání svých zaměstnanců pod-

nik vynaložil v roce 2019 celkem 1 272 tis. Kč. V roce 2019 

úspěšně ukončilo studium 6 zaměstnanců.

SOCIÁLNÍ PROGRAM

Povodí Ohře přispívá svým zaměstnancům na penzijní při-

pojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní po-

jištění. Poskytuje také závodní stravování, zajišťuje sportovní, 

kulturní a společenské akce, rodinnou a dětskou rekreaci 

pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Výdaje 

spojené s realizací sociálního programu v roce 2019 činily 

32 468 tis. Kč.

BEZPEČNOST PRÁCE

Systém řízení BOZP se ve státním podniku realizuje v souladu 

s novými moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. 

V roce 2019 se stalo 11 pracovních úrazů s dočasnou pracovní 

neschopností vyplývajících z běžného režimu práce. Při jejich 

šetření nebyly shledány nedostatky v používání OOPP, ani po-

rušena BOZP. K úrazům podnik stanovil opatření. Na osobní 

ochranné pomůcky, pracovní oděvy a pitný režim zaměstnan-

ců vynaložil podnik celkem 2 130 tis. Kč a na pracovnělékař-

ské služby včetně ochranného očkování 359 tis. Kč.
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Běžné účetní období
Minulé účetní 

období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 12 913 016 7 299 046 5 613 970 5 549 640 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0

B. STÁLÁ AKTIVA 11 650 703 7 292 050 4 358 653 4 282 634 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 123 79 085 5 038 6 237 

2. Ocenitelná práva 33 470 29 654 3 816 4 146 

1. Software 32 917 29 110 3 807 4 123 

2. Ostatní ocenitelná práva 553 544 9 23 

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 50 551 49 431 1 120 1 844 

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedo-
končený dlouhodobý nehmotný majetek

102 0 102 247 

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 102 0 102 247 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 566 580 7 212 965 4 353 615 4 276 397 

1. Pozemky a stavby 10 071 712 6 180 982 3 890 730 3 900 179 

1. Pozemky 476 933 144 402 332 531 328 332 

2. Stavby 9 594 779 6 036 580 3 558 199 3 571 847 

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 286 307 1 013 491 272 816 265 327 

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 446 6 440 441 

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 446 6 440 441 

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedo-
končený dlouhodobý hmotný majetek

208 115 18 486 189 629 110 450 

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 510 0 510 361 

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 207 605 18 486 189 119 110 089 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 1 257 874 6 996 1 250 878 1 261 176 

C. I. Zásoby 10 898 448 10 450 8 321 

1. Materiál 8 393 374 8 019 5 535 

3. Výrobky a zboží 184 74 110 182

1. Výrobky 184 74 110 182

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 2 321 0 2 321 2 579 

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 25 

C. II. Pohledávky 186 970 6 548 180 422 197 089 

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 273 0 273 235 

5. Pohledávky ostatní 273 0 273 235 

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 273 0 273 235 

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 186 697 6 548 180 149 196 854 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 109 349 2 555 106 794 102 303 

4. Pohledávky – ostatní 77 348 3 993 73 355 94 551 

3. Stát – daňové pohledávky 4 677 0 4 677 4 686 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 894 0 1 894 1 884 

5. Dohadné účty aktivní 4 663 3 982 681 68 

6. Jiné pohledávky 66 114 11 66 103 87 913 

C. III. Krátkodobý fi nanční majetek 102 044 0 102 044 0

2. Ostatní krátkodobý fi nanční majetek 102 044 0 102 044 0

C. IV. Peněžní prostředky 957 962 0 957 962 1 055 766 

1. Peněžní prostředky v pokladně 328 0 328 315 

2. Peněžní prostředky na účtech 957 634 0 957 634 1 055 451 

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 4 439 0 4 439 5 830 

1. Náklady příštích období 3 754 0 3 754 1 623 

3. Příjmy příštích období 685 0 685 4 207 

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2019 (V CELÝCH TIS. KČ)
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Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

12. 2. 2020 Ing. Zbyněk Folk

Běžné účetní
období

Minulé účetní 
období

PASIVA CELKEM 5 613 970 5 549 640 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 5 166 524 5 136 418 

A. I. Základní kapitál 4 532 676 4 529 858 

1. Základní kapitál 4 532 676 4 529 858 

A. III. Fondy ze zisku 592 468 454 072 

1. Ostatní rezervní fondy 515 681 370 724 

2. Statutární a ostatní fondy 76 787 83 348 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 0 79 142 

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 0 79 142 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 41 380 73 346 

B. + C. CIZÍ ZDROJE 446 132 412 929 

B. Rezervy 154 198 142 324 

2. Rezerva na daň z příjmů 0 18 991 

4. Ostatní rezervy 154 198 123 333 

C. Závazky 291 934 270 605 

C. I. Dlouhodobé závazky 115 127 85 729 

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 272 354 

4. Závazky z obchodních vztahů 3 3

8. Odložený daňový závazek 114 852 85 372 

C. II. Krátkodobé závazky 176 807 184 876 

3. Krátkodobé přijaté zálohy 1 024 3 968 

4. Závazky z obchodních vztahů 73 590 50 576 

8. Závazky – ostatní 102 193 130 332 

3. Závazky k zaměstnancům 25 250 25 343 

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 14 809 15 149 

5. Stát – daňové závazky a dotace 58 846 86 928 

6. Dohadné účty pasivní 2 073 1 986 

7. Jiné závazky 1 215 926 

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 1 314 293 

1. Výdaje příštích období 38 66 

2. Výnosy příštích období 1 276 227
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Běžné účetní 
období

Minulé účetní 
období

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 908 397 888 589 

A. Výkonová spotřeba 250 406 250 723 

2. Spotřeba materiálu a energie 42 700 42 573 

3. Služby 207 706 208 150 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 227 -188 

C. Aktivace (-) -4 798 -3 770 

D. Osobní náklady 412 360 387 053 

1. Mzdové náklady 289 440 277 402 

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 122 920 109 651 

1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 97 014 94 014 

2. Ostatní náklady 25 906 15 637 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 192 079 190 720 

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 193 889 185 035 

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 192 495 183 635 

2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné 1 394 1 400 

2. Úpravy hodnot zásob 74 0 

3. Úpravy hodnot pohledávek -1 884 5 685 

III. Ostatní provozní výnosy 17 071 48 121 

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 3 717 13 666 

3. Jiné provozní výnosy 13 354 34 455 

F. Ostatní provozní náklady 39 217 23 646 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 172 12 546 

3. Daně a poplatky 2 830 2 539 

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 30 865 3 152 

5. Jiné provozní náklady 5 350 5 409 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 35 977 88 526 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 14 317 4 304 

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 14 317 4 304 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 2 1 
2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 2 1 

VII. Ostatní fi nanční výnosy 2 015 269 

K. Ostatní fi nanční náklady 389 224 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 15 941 4 348 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 51 918 92 874 

L. Daň z příjmů 10 538 19 528 

1. Daň z příjmů splatná 49 -30 

2. Daň z příjmů odložená (+/-) 10 489 19 558 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 41 380 73 346 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 41 380 73 346 

* Čistý obrat za účetní období 941 800 941 283 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ) K 31. 12. 2019 (V CELÝCH TIS. KČ)

Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

12. 2. 2020 Ing. Zbyněk Folk
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1. POPIS STÁTNÍHO PODNIKU
Název: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 422019, 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. Aleš Kendík
  den vzniku oprávnění: 18. 1. 2018

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 předpi-
sů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen.

Rozvahový den: 31. 12. 2019

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku) Datum změny Zapsáno v OR

Ing. Jiří Nedoma zánik funkce generální ředitel  30. 4. 2019  12. 6. 2019

Ing. Zbyněk Folk vznik funkce generální ředitel  1. 5. 2019  12. 6. 2019

Stanislav Pfl éger zánik členství v dozorčí radě  9. 9. 2019  13. 12. 2019

Stanislav Pfl éger vznik členství v dozorčí radě  22. 10. 2019  13. 12. 2019

Ing. Martin Zoul zánik členství v dozorčí radě  31. 1. 2019  12. 6. 2019

Ing. Ondřej Sirko vznik členství v dozorčí radě  23. 1. 2019  14. 3. 2019

Ing. Lenka Bartošová vznik členství v dozorčí radě  29. 3. 2019  12. 6. 2019

Ing. Karel Jakobec vznik členství v dozorčí radě  22. 10. 2019  13. 12. 2019

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.

Statutární orgán k rozvahovému dni:

Jméno a příjmení Funkce

Ing. Zbyněk Folk generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu – generálního ředitele k rozvahovému dni:

Jméno a příjmení, funkce

1. zástupce Ing. Jindřich Břečka, technicko-provozní ředitel

2. zástupce Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

3. zástupce Ing. Radek Jelínek, ekonomický ředitel

Členové dozorčí rady k rozvahovému dni:

Jméno a příjmení Funkce

Ing. Daniel Pokorný člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

Ing. Monika Zeman člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

Ing. Oldřich Rozšafný člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

Stanislav Pfl éger člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

Ing. Ondřej Sirko člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

Ing. Karel Jakobec člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

Ing. Jiří Rolník člen dozorčí rady volen zaměstnanci

Ing. Lenka Bartošová člen dozorčí rady volen zaměstnanci

Ing. Pavel Slabyhoud člen dozorčí rady volen zaměstnanci
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2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená individuální účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších 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 2019 (dále jen „prováděcí vyhláš-
ka 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).

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY
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 na základě předpokládané doby životnosti přísluš-
ného majetku.

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 pro rok 2019 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vychází z předpokládané doby jeho pou-
žívání.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let (od-do)

Software 3–4

Studie a jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením sou-
visející.

Reprodukční pořizovací ceny pro ocenění majetku v roce 2019 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 25 tis. Kč je odpisován do nákladů po dobu předpokládané ekonomické životnosti.

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 klasifi kace produkce CZ-CPA a klasifi kace 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 2019 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vychází z předpokládané doby ekonomic-
ké životnosti.
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Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let (od–do)

Budovy a stavby 30–45

Vodní díla 100

Úpravy na tocích 30–40

Technologie na vodních dílech 20

Technologie na malých vodních elektrárnách 14

Mechanizační prostředky 6–12

Nákladní automobily 6–10

Osobní a užitkové automobily 4–8

Přístroje 4–8

Platinové misky 10

Věcné břemeno k pozemku a stavbě (pokud není součástí ocenění stavby) na dobu neurčitou 50

Samostatné movité věci nad 25 tis. do 40 tis. Kč 3

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

c) Finanční majetek
K rozvahovému dni držel státní podnik krátkodobou směnku fi nanční instituce.

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 do-
pravy 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 způso-
bem A.

Přírůstky a příchovky zvířat (ryb) jsou oceněny v úrovni kalkulovaných přímých nákladů a výrobní režie. Ryby jsou pova-
žovány 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 se skládá z kmenového jmění, jeho výše je zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu 
a ze základního kapitálu nezapsaného v obchodním rejstříku.

V položce Rozvahy A.I.1 Základní kapitál jsou od roku 2018 vedle kmenového jmění vykazovány i Ostatní kapitálové fondy. 
Proti ostatním kapitálovým fondům jsou účtovány bezúplatné převody majetku mezi státními podniky a organizačními slož-
kami státu a restituce.

Podle Zákona o státním podniku státní podnik povinně vytváří rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb. Rezervní 
fond je určen ke krytí ztrát a rizik, k fi nancování výkyvů hospodaření podniku a ke krytí základního přídělu do fondu kul-
turních a sociálních potřeb, pokud nemá podnik dostatek zisku nebo vykazuje ztrátu. Fond odměn, který byl v minulosti 
podnikem zřízen, zůstává zachován.
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h) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky jsou vykazovány ve jmenovitých hodnotách.

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.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.

i) Devizové operace
Při přepočtu pohledávek a závazků v cizích měnách na českou měnu, pokladních operacích ve valutové pokladně a bankov-
ních 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 
fi nančních nákladů nebo ve prospěch fi nančních výnosů.

j) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby státní podnik používal 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. Státní podnik stano-
vil 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 upraveného podle Zákona o daních 
z příjmů na základ daně z příjmu.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hledis-
ka účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

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.

n) Následné události
Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, jsou zachyceny v účetních výka-
zech 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 sku-
tečnosti, které nastanou po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou 
zaúčtovány v účetních výkazech.

o) Změny účetních metod
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změně účetních metod.

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.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Software 
(013)

Ostatní ocenitelná 
práva (014)

Ostatní 
dl. nehmotný majetek 

(019)

Nedokončený dl. 
nehmotný majetek 

(041)

Zálohy 
(051)

Celkem

Pořizovací cena

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 31 922 553 50 551 247 0 83 273

Přírůstky 748 0 0 102 0 850

Přeúčtování 247 0 0 -247 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 32 917 553 50 551 102 0 84 123

Oprávky

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 -27 799 -530 -48 707 0 0 -77 036

Přírůstky (odpisy) -1 311 -14 -724 0 0 -2 049

Přeúčtování 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 -29 110 -544 -49 431 0 0 -79 085

Zůstatková cena k 31. 12. 2019 3 807 9 1 120 102 0 5 038

Netto hodnota

k 31. 12. 2019 3 807 9 1 120 102 0 5 038

k 31. 12. 2018 4 123 23 1 844 247 0 6 237

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

Majetek 2019 2018
Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace 59 986 60 751

Drobný nehmotný majetek 4 052 4 144

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pozemky 
(031)

Stavby 
(021)

Hmotné mo-
vité věci a je-
jich soubory 
(022+029010)

Jiný dlouho-
dobý hmotný 

majetek 
(029020+032)

Nedokončený 
dlouhodobý 

hmotný 
majetek (042)

Zálohy 
(052)

Celkem

Pořizovací cena

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 472 730 9 474 079 1 245 584 446 126 851 361 11 320 051

Přírůstky 4 310 72 934 42 548 0 150 036 159 269 987

Přeúčtování 0 49 470 19 222 0 -68 682 -10 0

Úbytky -107 -1 704 -21 047 0 -600 0 -23 458

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 476 933 9 594 779 1 286 307 446 207 605 510 11 566 580

Oprávky

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 0 -5 899 398 -980 257 -5 0 0 -6 879 660

Přírůstky (odpisy) 0 -136 270 -54 175 -1 0 0 -190 446

Přírůstky (inventurní nález) 0 -84 0 0 0 0 -84

Přeúčtování 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 1 672 20 941 0 0 0 22 613

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 0 -6 034 080 -1 013 491 -6 0 0 -7 047 577

Zůstatková cena k 31. 12. 2019 476 933 3 560 699 272 816 440 207 605 510 4 519 003

Opravné položky

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 -144 398 -2 834 0 0 -16 762 0 -163 994

Přírůstky -103 0 0 0 -3 528 0 -3 631

Úbytky 99 334 0 0 1 804 0 2 237

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 -144 402 -2 500 0 0 -18 486 0 -165 388

Netto hodnota

k 31. 12. 2019 332 531 3 558 199 272 816 440 189 119 510 4 353 615

k 31. 12. 2018 328 332 3 571 847 265 327 441 110 089 361 4 276 397
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Majetkem podmíněným právními účinky vkladu do katastru nemovitostí byly pozemky v hodnotě 128 tis. Kč.

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 m² odpovídala 
ceně dle oceňovací vyhlášky.

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

K nedokončenému dlouhodobému majetku vytvořil v roce 2019 státní podnik z důvodu nejistoty pokračování akcí opravné 
položky ve výši 3 528 tis. Kč (9 131 tis. Kč v roce 2018), a zároveň zúčtoval opravné položky ve výši 1 804 tis. Kč (2 972 tis. Kč 
v roce 2018) u akcí, u kterých byla zastavena realizace a byly odepsány jako zmařené investice nebo byly zařazeny do plánu 
roku 2020.

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 155 031 tis. Kč (v roce 2018 v pořizovací ceně 
152 993 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. 2019 věcná břemena k pozemku a stavbě, která nejsou sou-
částí ocenění stavby, v hodnotě 65 tis. Kč (k 31. 12. 2018 v hodnotě 65 tis. Kč).

Hmotný majetek neuvedený v rozvaze v pořizovacích cenách (v tis. Kč)
2019 2018

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace 1 490 207 1 412 296

Drobný hmotný majetek 60 395 58 311

5. ZÁSOBY
V položce rozvahy C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny byly evidovány ryby v celkové hodnotě 2 321 tis. Kč.

6. POHLEDÁVKY
Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)

Pohledávky 2019 2018

po lhůtě splatnosti 2 358 3 309

z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti 1 870 2 662

 z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu 502 536

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

Rozhodující výši objemu jiných pohledávek představovalo zaúčtování nezpochybnitelného právního nároku na dotaci 
ve 100% výši.

Pohledávky kryté podle zástavního práva státní podnik neměl.

Státní podnik z důvodu nedobytnosti odepsal do nákladů v roce 2019 pohledávky ve výši 23 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 4 tis. Kč).

Dohadné účty aktivní zahrnovaly především žalované nároky na jednorázovou fi nanční náhradu za omezení vlastnického 
práva dle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, týkající se pozemků ve vlastnictví státu v právu hospodařit pro státní podnik 
Povodí Ohře, zastavěných stavbami vodních děl vybudovaných před 01. 01. 2002 ve vlastnictví cizích osob, včetně užívání 
těchto pozemků.
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7. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřovaly přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč)

Opravné položky k

Zůstatek k Tvorba Zúčtování Zůstatek k

01. 01. 2019 01. 01. 2018 2019 2018 2019 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2018

dlouhodobému majetku 163 994 162 787 3 631 9 131 2 237 7 924 165 388 163 994

zásobám 374 374 74 0 0 0 448 374

fi nančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0

pohledávkám – ZOP 1 298 602 294 696 692 0 900 1 298

pohledávkám – ZOP (konkurz) 510 521 10 0 33 11 487 510

pohledávkám – ÚOP 1 274 1 624 696 443 791 793 1 179 1 274

dohadným účtům ativním – ÚOP 5 350 0 4 5 350 1 372 0 3 982 5 350

Celkem 172 800 165 908 4 709 15 620 5 125 8 728 172 384 172 800

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

Opravnou položku k zásobám vytvořil státní podnik k zásobě dřevní hmoty, jejíž kvalita se během doby skladování zhoršila.

K žalovaným nárokům na dohadných účtech aktivních vytvořil státní podnik opravnou položku ve výši 100 % z důvodu 
nejistoty vývoje soudních sporů.

Zákonné opravné položky tvořil státní podnik v souladu se zákonem o rezervách.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
Náklady příštích období (3 754 tis. Kč) zahrnovaly zejména placené licence na roky 2020 až 2024, příspěvek na penzijní při-
pojištění zaměstnanců a pojištění, které budou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období (685 tis. Kč) zahrnovaly zejména úroky z termínovaných vkladů, které byly účtovány do výnosů obdo-
bí, do kterého věcně a časově přísluší.

9. VLASTNÍ KAPITÁL
Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období:

Základní kapitál (účet 411 a účet 413)

V položce základní kapitál je vykazováno od roku 2018 kmenové jmění zapsané v obchodním rejstříku (účet 411) a základní 
kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (účet 413).

Kmenové jmění (zapsané v obchodním rejstříku)

Stav kmenového jmění zapsaného v obchodním rejstříku k 31. 12. 2019 byl 4 180 337 tis. Kč.

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

Zvýšení o 2 826 tis. Kč - bezúplatné převody od státu.

Snížení o 8 tis. Kč – převod pozemku na základě restituce.

Stav základního kapitálu nezapsaného v obchodním rejstříku k 31. 12. 2019 byl 352 339 tis. Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 423)
Zvýšení o 2 036 tis. Kč – doplňkový příděl ze zisku roku 2018.

Snížení o 7 504 tis. Kč – čerpání v souladu s kolektivní smlouvou.
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Fond odměn (účet 427010)
Snížení o 1 093 tis. Kč – výplata odměn nesouvisejících s výkonem práce zaměstnance v souladu s uzavřenou Kolektivní 
smlouvou.

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 (v tis. Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb (zákonný příděl) 5 495

Fond kulturních a sociálních potřeb (nad rámec zákonného přídělu) 2 036

Rezervní fond 65 815

Výsledek hospodaření celkem 73 346

Rozdělení jiného výsledku hospodaření za rok 2018 (v tis. Kč)

Rezervní fond 79 142

Jiný výsledek hospodaření celkem 79 142

Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem 24. 5. 2019 (č.j.25542/2019-MZE-15112).

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 (v tis. Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb 9 259

Kmenové jmění 32 121

Výsledek hospodaření celkem 41 380

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

Rezervy ostatní účetní Zůstatek k 1. 1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 12.

Rezervy na soudní spory a možné soudní spory 12 683 1 266 0 13 949

Rezervy na opravy 23 071 31 764 1 907 52 928

Rezerva na povodňová rizika 85 000 0 0 85 000

Rezerva na rizika spojená s chovem ryb 2 579 0 258 2 321

Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0

Rezerva na odloženou daň z příjmu 18 991 0 18 991 0

Celkem 142 324 33 030 21 156 154 198

U rezerv na opravy došlo v souladu s Metodickým pokynem zakladatele k vytvoření rezervy na plánované opravy dlouho-
dobého majetku.

Rezervu na rizika spojená s chovem, kterou tvoří v souvislosti s možným negativním vývojem genofondu, upravil na výši 
zůstatku účtu zvířat.

Navýšena byla rezerva na soudní spory.

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Dlouhodobé zálohy k 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 byly přijaty na nájemné.

Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let státní podnik neměl.
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12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Stav závazků z obchodního styku k 31. 12. 2019 byl 73 590 tis. Kč.

Závazky po lhůtě splatnosti pro nesolventnost státní podnik neměl.

Závazky vůči státnímu rozpočtu z daní, zdravotního a sociálního pojištění (v tis. Kč)
2019 2018

Závazek z dotací 53 115 78 743

Daň z příjmů ze závislé činnosti 5 430 5 493

Daň z přidané hodnoty 223 2 616

Ostatní daně 78 76

Celkem 58 846 86 928

Přehled čerpaných dotací – viz bod 15.

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 kvalifi kovaným odhadem.

13. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
Výnosy příštích období (1 276 tis. Kč) zahrnovaly především úroky ze směnky a budou účtovány do výnosů období, do kte-
rého věcně a časově přísluší.

14. DAŇ Z PŘÍJMU
Za rok 2019 nevzniká státnímu podniku daňová povinnost ze splatné daně z příjmů právnických osob.

Státní podnik v roce 2018 vytvořil v předpokládané výši odloženého daňového závazku rezervu. V roce 2019 vyčíslil a za-
účtoval skutečnou výši odloženého daňového závazku za rok 2018, zároveň zúčtoval vytvořenou rezervu. V roce 2019 vyčíslil 
odloženou daň a změnu stavu odloženého daňového závazku zaúčtoval do nákladů. Rezerva tvořena nebyla.

Státní podnik vyčíslil odloženou daň následovně (v tis. Kč):
Položka stav k 31.12.2019 stav k 31.12.2018

Účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku 3 820 806 3 826 947

Daňová zůstatková cena dlouhodobého majetku 3 061 009 3 153 198

Rozdíl účetních a daňových cen 759 797 673 749

19% (závazek) 144 361 128 012

Opravné položky k žalovaným pohledávkám -1 116 -900

19% (pohledávka) -212 -171

Rezervy -154 198 -123 333

19% (pohledávka) -29 298 -23 433

Odložený daňový závazek 114 852 104 408

Odložený daňový závazek (PASIVA ř. C.I.8.)

Zůstatek k 31.1.2018 85 372

Odložená daň 2018 zaúčtovaná v roce 2019 19 036

Odložená daň 2019 zaúčtovaná v roce 2019 10 444

Odložený daňový závazek (PASIVA ř. C.I.8.)

Zůstatek k 31.1.2019 114 852

Rozpuštění rezervy na odloženou daň za rok 2018 -18 991

Odložená daň – změna stavu odlož.závazku za r. 2018 19 036

Odložená daň – změna stavu odlož.závazku za r. 2019 10 444

Daň z příjmů odložená (VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY ř. L.2) 10 489
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15. DOTACE

Přehled čerpaných dotací v roce 2019 (v tis. Kč)

Dotace Program DlNM DlHM Provozní Celkem

Kraje Liberecký kraj 150 150

EFRR
Program spolupráce mezi ČR a Svobodným stá-
tem Sasko 2014–2020

8 424 1 890 10 314

MZE

Podpopora prevence před povodněmi III 129 260 12 287 12 287

Podpopora prevence před povodněmi IV 129 360 2 094 2 094

Podpora opatření na drobných vodních tocích 
a malých vodních nádržích 129 290

10 971 5 582 16 553

MŽP a SFŽP Operační program životního prostředí 2014–2020 44 939 44 939

Celkem 150 78 715 7 472 86 337

V roce 2019 byly čerpány dotace od Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 290 Podpora opatření na drobných vod-
ních tocích a malých vodních nádržích ve výši 16 553 tis. Kč, v rámci programu 129260 Podpora prevence před povodněmi 
III ve výši 12 287 tis. Kč a v rámci programu 129 360 Podpora prevence před povodněmi IV ve výši 2 094 tis. Kč. Z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) byla v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 čerpána dotace ve výši 10 314 tis. Kč. Z Operačního programu životního 
prostředí 2014-2020 byla čerpána dotace ve výši 44 939 tis. Kč. Liberecký kraj poskytl účelovou dotaci ve výši 150 tis. Kč.

16. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
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 1 097 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 1 251 tis. Kč) a odepsané závaz-
ky ve výši 800 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 800 tis. Kč), které státní podnik eviduje v podrozvahové evidenci.

17. VÝNOSY
Rozpis tržeb státního podniku z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč)

Účetní skupina 60

2019 2018

Tržby za odběry povrchové vody 621 725 616 550

Tržby za dopravu a čerpání povrchové vody 45 753 51 357

Tržby za výrobu elektrické energie * 213 417 192 077

Tržby vodohospodářských laboratoří 3 354 3 306

Tržby z nájmů 11 248 11 770

Ostatní tržby 12 415 13 224

Celkem 907 912 888 284

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

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

2019 2018

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 614 617

v tom:

 THP 347 347

 dělníci 267 270

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)
2019 2018

Mzdové náklady 289 440 277 402

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 97 014 94 014

Ostatní 25 906 15 637

Osobní náklady celkem 412 360 387 053

z toho

Odměny členům dozorčí rady a členům výboru dozorčí rady 1 538 1 266

Řídící a statutární orgán tvoří dle zákona o státním podniku jedna osoba. Z toho důvodu není uvedena výše osobních nákla-
dů zvlášť, ale je zahrnuta v celkové částce.

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 vedou-
cím zaměstnancům (ředitelé, vedoucí odborných útvarů) byla poskytnuta smluvně osobní auta pro služební i soukromé 
účely, včetně úhrady části soukromě ujetých kilometrů. Tyto benefi ty 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. 2019 státní podnik neměl.

19. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Odměny statutárnímu auditorovi
Náklady na odměny za povinný audit roční účetní závěrky činily 108 tis. Kč bez DPH. (150 tis. Kč v roce 2018).

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

2019 2018

Opravy a udržování 161 331 170 697

Cestovné 4 046 4 140

Odhadci, znalci, TBD 7 357 6 270

Nájemné 2 320 2 268

Ostraha a úklid objektů 5 863 5 464

Ostatní služby 26 789 19 311

Celkem 207 706 208 150
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Jiné provozní náklady (v tis. Kč) – Výkaz zisku a ztráty F.5.

2019 2018

Pojištění majetku a osob 3 178 2 992 

Ostatní 2 172 2 417 

Celkem 5 350 5 409 

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

2019 2018

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 204 1 846

Provozní dotace 7 329 21 736

Ostatní provozní výnosy 3 821 10 873

Celkem 13 354 34 455

20. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ STÁTNÍHO PODNIKU
Státnímu podniku není známa žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala pokračovat v činnosti i v dohledné 
budoucnosti. Účetní závěrka k 31. prosinci 2019 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání státního podniku. Přilo-
žená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

21. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku sestavenou 
za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

22. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

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

23. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ PŘÍLOHA 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 po-
ložka, ÚOP – účetní opravná položka, DR – dozorčí rada, VH majetek – vodohospodářský majetek, 
EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 12. 2. 2020 v 10.00 hodin

Jméno a podpis statutárního orgánu státního podniku: Ing. Zbyněk Folk
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Běžné účetní 

období

Minulé účetní 

období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního obdobíp p p 1 055 766 930 358 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)y ý p

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)ý p p 51 869 83 501 

A. 1. Úpravy o nepeněžní operacep y p p 206 037 188 964 

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování 
oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-) 192 495 183 636 

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezervp ý p 30 449 10 237 

A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)p j ý -3 545 -1 120 

A. 1. 4. Výnosy z podílů na zisku (-)ý y p 0 0 

A. 1. 5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého ma-
jetku, a vyúčtované výnosové úroky (-) -14 315 -4 303 

A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operacep p y p p 953 514 

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 257 906 272 465 

A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitáluy p p p -17 142 8 916 

A. 2. 1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných
účtů aktivních 14 410 -52 536 

A. 2. 2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení 
a dohadných účtů pasivních -29 349 62 078 

A. 2. 3. Změna stavu zásob (+/-) -2 203 -626 

A. 2. 4. Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněž-
ních ekvivalentů 0 0 

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněnímý p p p 240 764 281 381 

A. 3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)yp y ýj ý j -2 -1 

A. 4. Přijaté úroky (+)j y 14 317 4 304 

A. 5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)p p j y 10 -4 686 

A. 7. Přijaté podíly na zisku (+)j p y 0 0 

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnostiý p p 255 089 280 998 

Peněžní toky z investiční činnostiy

B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktivý j p j y ý -245 892 -160 726 

B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktivj y p j ý 3 721 13 670 

B. 3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobámp j y y p ý 0 0 

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnostiý p j -242 171 -147 056 

Peněžní toky z fi nanční činnostiy

C. 1.
Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají 
do oblasti fi nanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvi-
valenty

-82 61 

C. 2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalentyp y p p p y p y -8 596 -8 595 

C. 2. 1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, 
popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+) 0 112 054 

C. 2. 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)yp p p p 0 0 

C. 2. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)y p p p 0 0 

C. 2. 4. Úhrada ztráty společníky (+)y p y 0 0 

C. 2. 5. Přímé platby na vrub fondů (-)p y -8 596 -120 649 

C. 2. 6.
Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včet-
ně fi nančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u koman-
ditních společností (-)

0 0 

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnostiý p j -8 678 -8 534 

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředkůý p p 4 240 125 408 

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního obdobíp p p 1 060 006 1 055 766 

PŘÍLOHA 1 – PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ K 31. 12. 2019 (V CELÝCH TIS. KČ)

Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

12. 2. 2020 Ing. Zbyněk Folk
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Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

12. 2. 2020 Ing. Zbyněk Folk

PŘÍLOHA 2 – PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K 31. 12. 2019 (V TIS. KČ)

Kmenové 
jmění

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Nezapsané 
kmenové 

jmění

Rezervní 
fond

FKSP
Fond 

odměn
Fond

investic

Jiný
výsledek 

hospodaření

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního 
období

CELKEM

Stav k 1. 1. 2018 4 068 283 347 357 0 127 548 30 485 46 448 112 055 87 998 169 652 4 989 826

Změna metody účtovaná v roce 2018 79 142 79 142

Změna vykazování od roku 2018 -347 357 347 357 0

Upravený stav k 1. 1. 2018 4 068 283 0 347 357 127 548 30 485 46 448 112 055 167 140 169 652 5 068 968

Rozdělení VH r. 2017 243 176 9 515 0 -87 998 -169 652 -4 959

Navýšení kmenového jmění 112 054 112 054

Bezúplatné převody 3 414 3 414

Prodej bezúp.nabytého majetku -1 250 -1 250

Čerpání fondů -7 531 -1 064 -112 055 -120 650

Zálohový příděl do FKSP 5 495 5 495

VH za rok 2018 73 346 73 346

Stav k 31. 12. 2018 4 180 337 0 349 521 370 724 37 964 45 384 0 79 142 73 346 5 136 418

Rozdělení VH r. 2018 144 957 2 036 0 -79 142 -73 346 -5 495

Bezúplatné převody 2 826 2 826

Restituce -8 -8

Čerpání fondů -7 504 -1 093 -8 597

VH za rok 2019 41 380 41 380

Stav k 31. 12. 2019 4 180 337 0 352 339 515 681 32 496 44 291 0 0 41 380 5 166 524
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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 2019 o své činnosti v oblasti 
poskytování informací podle citovaného zákona.

Žádosti o informace se týkaly: stanovisek POh, s. p., 
a výsledků z vodoprávního dozoru; nákladů na bezpečností 
služby; škodního případu č. 45/2018; záplav v obci Radouň; 
smluv o zřízení VB; škod, pokut a regresí; kopie vyjádření 
k areálu HP-Pelzer, Žatec.

Zpráva obsahuje následující údaje:

a) Počet podaných žádostí o informace 7

z toho:

 telefonicky 0

 elektronickou poštou a dopisy 7

 při osobních návštěvách 0

 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a popis způsobu jejich vyřízení 0
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RESUMÉ
Zápolení s vodou je naše práce. Musíme ji umět využívat tak, 
aby neškodila v době, kdy je jí až moc, a aby jí bylo v době po-
třeby dostatek. Posledních 6 let zaznamenává celá společnost 
značný nedostatek vody v přírodě. Příčinou je absence srá-
žek, které mají spadnout na naše území zejména během léta. 
V tu dobu se musejí vydávat zákazy odběrů povrchové vody, 
aby vůbec nějaká voda zbyla pro život ve vodních tocích.

Pro eliminaci tohoto negativního projevu v dlouhodobě nej-
více postižené oblasti připravil státní podnik Povodí Ohře 
investiční záměr pro výstavbu vodního díla Kryry. Současně 
s tím zpracoval i studii proveditelnosti přírodě blízkých opat-
ření v této oblasti pro přirozenější charakter území zejména 
ve vztahu ke koloběhu vody v přírodě. Je to ale ještě běh na 
dlouhou trať.

Základní ekonomické údaje za rok 2019/ Basic fi nancial data for 2019/ Grundlegende ökonomische Angaben für das 
Geschäftsjahr 2019:

Výnosy / Revenue / Erträge 941 800 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Náklady / Costs / Aufwendungen 900 420 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Zisk / Profi t / Gewinn 41 380 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Vlastní kapitál k 31. 12. 2019 / Equity as of 31/12/2019
Eigenkapital zum 31. 12. 2019 5 166 524 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

SUMMARY
It is our job to deal with water. We must know how to use it so 
that is does not cause any damage when there is too much of 
it, and make sure it is available when it is needed. In the last 6 
years, the whole country has been experiencing a signifi cant 
lack of water in the nature, caused by absence of rain which is 
supposed to fall on the territory of the Czech Republic mostly 
in summer. Prohibition of drawing of surface water must be 
issued in such periods, to keep some water available for life in 
streams and rivers. 

To eliminate this negative effect in the most affected territo-
ry from a long-term perspective, the state company Povodí 
Ohře has prepared an investment plan to build the Kryry wa-
ter work. At the same time, it has developed a feasibility study 
of nature-close measures in the area to give it a more natural 
character, especially with regards to the water cycle in nature. 
Nevertheless, it is a long-distance run for us.

RESÜMEE
Das Ringen um und mit Wasser ist unsere Arbeit. Wir müssen es 
so nutzen, sodass es keinen Schaden in Zeiten mit Wasserüberfl uss 
anrichtet und dass es andererseits im Bedarfsfall genug gibt.  In 
den vorangegangenen 6 Jahren verzeichnet unser ganzes Unter-
nehmen ein erhebliches Wasserdefi zit in der Natur. Ursache sind 
fehlende Niederschläge, die namentlich im Sommer auf unserem 
Gebiet fallen sollten. In dieser Zeit müssen Verbote der Wasserent-
nahme aus Oberfl ächengewässern erteilt werden, damit überhaupt 
Wasser für das Leben in unseren Wasserläufen übrig bleibt.

Zur Eliminierung dieser negativen Erscheinungen in den langfristig 
am schwersten betroffenen Gebieten hat das Staatsunternehmen 
Povodí Ohře ein Investitionsvorhaben  zum Bau des Wasserbaus 
Kryry vorbereitet. Gleichzeitig hat es auch eine Durchführbarkeits-
studie naturnaher Maßnahmen in diesem Gebiet für einen natürli-
cheren Charakter, namentlich in Zusammenhang mit dem Wasser-
kreislauf in der Natur erarbeitet. Aber das ist noch ein langer Weg.
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