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Z pohledu státního podniku Povodí Ohře byl minulý rok 2011 rokem neobvyklým a složitým. Vývoj teplot a intenzivní 
tání sněhové pokrývky mělo nezvykle již v lednu za následek vznik povodňové situace nejen na řece Ohři. Následný 
deficit srážek oproti obvyklému vývoji, a tedy i výše a rozložení průtoků v celém dalším průběhu roku, negativně ovlivnily 
také roční výrobu el. energie a tržby za její dodávku do rozvodné sítě. Nedostatek srážek se projevil velmi silně nejen 
v listopadu, ale po celé podzimní období loňského roku. Přesto, že plán výše odběrů povrchové vody, a tedy i výše příjmů 
ze souvisejících zákonných plateb byl nastaven velmi pečlivě a odpovědně, skutečnost znamenala další, a to významný 
pokles.

Vývoj hospodaření byl podstatně ovlivněn dalším meziročním poklesem odběrů povrchové vody a nepříznivým rozložením 
průtoků z hlediska plánovaného hydroenergetického využití a tržeb za el. energii z MVE. Skutečné platby odběratelů za 
zajištění odběru a dodávky povrchové vody byly v roce 2011 o 15 mil. Kč nižší oproti plánovaným. Také tržby za dodávku 
el. energie z MVE byly oproti plánu nižší o téměř 17 mil. Kč. Nepříznivý vývoj nenaplnění výnosů o 27 mil. Kč byl zvládnut 
výraznou úsporou nákladů téměř o 30,5 mil. Kč, kterou by však nebylo možné zajistit každoročně bez negativních dopadů 
na činnost podniku. Dosažení kladného výsledku hospodaření bylo v uvedených nepříznivých podmínkách umožněno 
také doplněním potřebného objemu mezd čerpáním více než 12 mil. Kč z fondu odměn. Fond odměn, který státní podnik 
dlouhodobě systematicky vytváří, především k využití v situaci obdobné vývoji minulého roku, byl v roce 2011 čerpán 
poprvé od roku 1996.   

V souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy a  převzetím jejího majetku, a to bez potřebných zdrojů 
financování péče o něj, bylo nutno podrobněji prověřit jeho úplnost a stav a v řadě případů provést práce a činnosti 
k neodkladnému odstranění i závažných závad stavu tohoto majetku a jeho bezpečné funkce. K prodeji za nejvyšší 
nabídku byly nabídnuty převzaté a nepotřebné budovy v Žatci, Chomutově, České Lípě a Ústí nad Labem. Z převzatých 
celkem 43 vodních nádrží byla po zhodnocení jejich potřebnosti pro činnost Povodí Ohře, s. p., zahájena příprava 
prodeje 16 z nich. Z celkového objemu převedeného majetku ve výši 975 mil. Kč byla ověřena jeho existence v hodnotě 
803 mil. Kč a v této hodnotě byl převzat do majetku ve správě státního podniku Povodí Ohře. Zbývající majetek zůstává 
v podrozvahové evidenci a bude dle schváleného postupu odúčtován v průběhu roku 2012.

V roce 2011 byly státním podnikem Povodí Ohře realizovány opravy za téměř 197 mil. Kč a investice za 266 mil. Kč. 
V období posledního více než roku se opakuje situace, kdy jsou cenové nabídky zhotovitelů staveb často i podstatně nižší 
než ceny dle projektové dokumentace. Obvykle se pohybují v rozmezí 40 až 70 % projektových cen. Zmíněná situace 
vyžaduje tím vyšší nároky na kontrolní činnost v průběhu stavby.   

Intenzivně pokračovala v minulém roce příprava realizace odstraňování povodňových škod na vodohospodářském 
majetku ve správě Povodí Ohře, s. p., vzniklých v roce 2009 a zejména v roce 2010. Nejedná se o prosté uvedení toků 
a objektů na nich do původního stavu, ale v řadě případů o složitější rekonstrukce a opatření, u kterých je již příprava 
časově i věcně náročná z důvodů majetkoprávních, pro nutné postupy zpracování dokumentace, povolovacího řízení 
apod. V loňském roce byly v rámci odstraňování povodňových škod realizovány akce a práce za celkem 49 mil. Kč. 

Pokračovala například příprava i realizace akcí programu 129 120 II. etapy prevence proti povodni. Ve výběrových 
řízeních byli vybráni zhotovitelé protipovodňových opatření v lokalitách Sokolov a Královské Poříčí v Karlovarském kraji 
a v lokalitách Bohušovice a Terezín v Ústeckém kraji. Výsledkem výběrových řízení je i v těchto případech velmi výrazné 
snížení smluvní ceny realizace. Z uvedených čtyř lokalit vyžaduje nejvyšší náklad výstavba protipovodňových opatření 
v historické lokalitě Terezín. Jeho výše 247 mil. Kč dle projektové dokumentace byla výběrovým řízením snížena na 
137 mil. Kč, t. j. na 55 %. Nezbývá, než si jen přát, aby i tato stavba byla skutečně zhotovitelem bez komplikací realizována 
za takto sníženou cenu, a to ve stanovených smluvních termínech a požadované kvalitě.  

Byl také vypracován úvodní návrh lokalit vhodných ke sledování v rámci koncepční přípravy uvažované III. etapy 
protipovodňových opatření. V uplynulém roce podal státní podnik Povodí Ohře celkem 12 žádostí v rámci Operačního 
programu Životního prostředí a také předložil SFŽP k prodiskutování poznatky a podněty k administraci projektů. 
 
Výsledky dokončeného auditu běžné údržby byly využity k zefektivnění činností běžné údržby v rámci celého státního 
podniku Povodí Ohře, a to jak úpravami a doplněním vnitřních norem, tak např. úpravou režimu využití pracovní doby. 
V závěru loňského roku byl také zaveden elektronický systém sledování využití dopravy a mechanizace.

V rámci přeshraniční spolupráce s partnery ze SRN byl, po dokončení projektů „Problematika živin a sinic v nádrži Skalka“ 
a „Česko-německá ekologická vodní turistika“, v rámci kterého byl také rekonstruován nebezpečný jez na Ohři v Karlových 
Varech-Tuhnicích, dokončen také další projekt řešený ve spolupráci s bavorskými partnery. Jedná se o projekt „Rtuť 
na přítoku do nádrže Skalka, vyhodnocení a návrhy opatření“, který podrobně monitoroval rozsah nerozpuštěných látek 
a sedimentů obsahujících rtuť v samotné nádrži Skalka, ale i v řekách Kössein,  Reslava a Ohře. V průběhu roku probíhala 
také snaha o získání partnerů ze Saska k přípravě uvažovaného přeshraničního projektu informačního centra na VD Fláje 
a naučných tras mezi VD Fláje a blízkým VD Rauschenbach v Sasku.
V loňském roce pokračovalo také zatápění zbytkových jam po těžbě, a to Jezera Most v blízkosti Mostu 
(Ležáky) vodou dodávanou z Ohře prostřednictvím ČS Stranná a Průmyslového vodovodu Nechranice 
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Statutární orgán

Ing. Jiří Nedoma 
generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu

1. zástupce    2. zástupce    3. zástupce
Ing. Jindřich Břečka   Ing. Jaroslav Šebesta   Ing. Vlastimil Hasík
technicko-provozní ředitel   ekonomický a správní ředitel  investiční ředitel 

Dozorčí rada

Předseda
Ing. Daniel Pokorný

Místopředseda
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

Členové jmenovaní zakladatelem:
Mgr. Jan Mraček    Ing. Radomil Gold  PhDr. Ivo Hlaváč

Členové volení z řad zaměstnanců:
Ing. Jana Smetanová   Ing. Martin Zoul   Ing. Radek Jelínek

Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011
Státní podnik Povodí Ohře vznikl k 1. 1. 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb. o povodích.
Je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, Praha 1
Jménem zakladatele je oprávněn jednat
Ing. Jan Ludvík - vrchní ředitel sekce správní

Název a sídlo podniku

Obchodní firma: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:   Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:   70 88 99 88
DIČ:   CZ70889988

a Jezera Medard poblíž Sokolova gravitačním odběrem z Ohře. Ani v loňském roce nepadlo jednoznačné 
rozhodnutí ve věci financování některých významných akcí z dotačního titulu „15 miliard“, které jsou důležité 
nejen pro státní podnik Povodí  Ohře.  Dosud zůstává stále nejasné, zda budou k dispozici např. zdroje 
k financování akce „Bílina na Ervěnickém koridoru“ v potřebné výši cca 300 mil. Kč. Bez nich není možná realizace 
odstranění následků minulé těžby a navrácení řeky Bíliny do otevřeného koryta.

V reálných podmínkách, které v roce 2011 činnost a možnosti státního podniku Povodí Ohře podstatně ovlivnily, lze uplynulý 
rok hodnotit jako rok pro státní podnik Povodí Ohře úspěšný. Dosažené výsledky jsou společným dílem zaměstnanců na 
všech úrovních, ale poděkování však patří nejen jim. Za spolupráci v roce 2011 patří poděkování též všem partnerům, kteří 
přispěli k dosažení uvedeného pozitivního výsledku činnosti státního podniku Povodí Ohře v celém území jeho působnosti.
 
             Ing. Jiří Nedoma
             generální ředitel
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měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků celkem km 7 487,1

Délka vodních toků dle vyhlášky č. 470/2001 Sb. a určených dle § 48 odst. 2 Vodního zákona km 5 155,2

Z toho délka upravených toků km 1 495,6

Délka vodních toků dle § 48 odst. 4 Vodního zákona km 2 331,9

Délka umělých kanálů a přivaděčů km 173

Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 7

Počet jezů celkem počet 42

Počet velkých vodních nádrží počet 22

Celkový objem nádrží tis. m3 527 562

Počet ostatních vodních nádrží počet 58

Plocha stanovených záplavových území při Q100 km2 267,5

Základní údaje o povodí za rok 2011

Generální ředitel
státního podniku
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ekonomického

a správního ředitele

Odbor
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a obchodu
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technicko-provozní
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Odbor 
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Odbor 
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plánování

Odbor
 učetnictví a statistiky

Odbor
informatiky

Odbor
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pozemků

Odbor
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investičního ředitele

Odbor
obchodní připravy 

investic

Odbor
plánování projektů
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Odbor
inženýringu

Závod
Karlovy Vary

Technická skupina 
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Ekonomický úsek 
závodu

Ekonomický úsek 
závodu

Ekonomický úsek 
závodu

Provozy

Úseky Úseky Úseky

Závod
Chomutov

Technická skupina 
závodu

Provozy

Závod
Terezín

Technická skupina 
závodu

Provozy

Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2011
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Dlouhodobý majetek ve správě

Struktura dlouhodobého majetku celkem

Majetek ve správě podniku
Povodí Ohře spravuje majetek státu v celkové hodnotě 10 991 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý 
majetek představuje hodnotu 10 490 mil. Kč. V roce 2011 jsme převzali na základě transformace Zemědělské 
vodohospodářské správy dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 803 mil. Kč.

2011 2010

celkem bez ZVHS ZVHS celkem

Pozemky 440 246 194 241

Budovy 520 514 6 494

Nádrže 2 965 2 744 221 2 715

Úpravy toků 4 236 3 862 374 3 791

Ostatní stavby 1 065 1 061 4 1 052

Technologie na VD a MVE 597 597 0 567

Dopravní a mechanizační prostředky 186 184 2 175

Nedokončený majetek 162 162 0 166

Ostatní dlouhodobý majetek 319 317 2 398

Celkem dlouhodobý majetek 10 490 9 687 803 9 599

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

(v mil. Kč)

40 %

28 %

5 %
4 %3 %

2 %
6 %

10 %

2 %



8

Odběry povrchové vody
Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku snížilo o 5 578 tis. m3.
Proti plánu byly skutečné odběry povrchové vody nižší o 4 270 tis. m3, a to zejména vinou výrazného poklesu odběrů 
vodárenských společností a akciové společnosti Unipetrol.   

Vývoj placených odběrů povrchové vody

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

Odběr vody 2007 2008 2009 2010 2011

Celkem 152 636 150 115 148 330 141 308 135 730

Z toho: PKP 9 662 10 228 13 128 7 633 10 876

               PVN 3 434 7 786 3 922 2 921 4 314

Odběr vody 2007 2008 2009 2010 2011

Celkem 152 636 150 115 148 330 141 308 135 730

V tom:

vodárny 52 410 51 514 50 299 48 582 46 162

energetika a teplárny 59 903 56 149 58 539 53 276 53 927

ostatní průmysl a služby 40 288 42 416 39 463 39 415 35 635

zemědělství 35 36 29 35 6

Struktura placených odběrů povrchové vody

Struktura placených odběrů povrchové vody v roce 2011 dle skupin odběratelů

vodárny
energetika a teplárny
ostatní průmysl
zemědělství

Odběr vody

(v tis. m3)

(v tis. m3)

(tis. m3/rok)

150 000

200 000

152 636 150 115
148 330 141 308

135 730

100 000

50 000

0
2007 2008 2009 2010 2011

34%

40%
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0,004%
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Výroba elektrické energie
Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zaujímá v našem podniku přední místo a je naším druhým největším 
zdrojem příjmů. Množství vyrobené elektrické energie v malých vodních elektrárnách, které jsou většinou nedílnou součástí 
našich vodních děl, je závislé především na hydrologické situaci.

Při hledání nových zdrojů příjmů realizovalo Povodí Ohře na některých střechách svých objektů fotovoltaické elektrárny 
(dále jen FVE). V roce 2011 jsme jich provozovali pět. Na jejich výrobě se projevila vyšší intenzita slunečního svitu v tomto 
roce. FVE se podílely na výrobě elektrické energie 175 540 kWh.
V roce 2011 byla zahájena rekonstrukce malé vodní elektrárny Kadaň. Rekonstrukcí bude dosaženo vyššího výkonu 
a spolehlivosti.

V roce 2011 se na výrobě elektrické energie projevila velmi špatná hydrologická situace. Do distribuční soustavy jsme 
dodali celkem 80 132 499 kWh.

Měsíční výroba elektrické energie
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Péče o dlouhodobý hmotný majetek
Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku

Vědomi si neustálého narůstání potřeb finančních prostředků, které je nutné vkládat do péče o majetek v naší správě, ke 
každé opravě či údržbě přistupujeme komplexně s ohledem na širší souvislosti. Výsledkem pak mnohdy není jen „prostá“ 
oprava, ale rekonstrukce či opatření posilující funkce vodních toků včetně vytváření podmínek pro vodní a na vodu navázané 
ekosystémy.

Při opravách, které provádějí v naprosté většině dodavatelé, se používají nejnovější technologie, díky kterým se výrazně 
prodlužuje životnost vodních děl. V roce 2011 jsme rovněž pokračovali na odstraňování povodňových škod po povodních 
z roku 2010.

Údržba vodních děl, kterou ve většině případů zajišťují  naši pracovníci, významně zpomaluje fyzické opotřebení majetku 
a tím také oddaluje potřebu provádění nákladnějších oprav. V roce 2011 jsme se zaměřili i na toky a vodní díla převzatá od 
Zemědělské vodohospodářské správy (dále jen ZVHS). Prověřili jsme stav převedeného majetku a v případě nutnosti jsme 
provedli neodkladné práce na odstranění závažných závad.

Povodňové prohlídky a odstraňování povodňových škod

V roce 2011 spoluorganizoval náš podnik s povodňovými orgány povodňové prohlídky na 114 vodních tocích ve správě 
Povodí Ohře.

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

Při odstraňování povodňových škod postupujeme podle příkazů náměstka ministra pro úsek vodního hospodářství  
č. 2/2010 a č. 5/2010 k zjišťování následků povodní na státním vodohospodářském majetku.

Běžnou součástí povodňových prohlídek je kontrola vybraných vodních děl cizích vlastníků bezprostředně ovlivňujících 
území povodí vodních toků ve správě Povodí Ohře. Někteří majitelé vzdouvacích objektů si nejsou stále vědomi svých 
zákonných povinností. O svůj majetek se řádně nestarají a zvyšují tak rizika ohrožení území nejen při povodních 
způsobených přírodními jevy. Prohlídky zjistí lokality, kde je nutné realizovat už konkrétní opatření pro zvýšení povodňové 
ochrany. Povodí Ohře při prohlídkách a následných činnostech vždy spolupracuje s příslušným vodoprávním úřadem. 
V roce 2011 jsme se zaměřili i na vodní díla situovaná na tocích převzatých od ZVHS.
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Odběr vody 2007 2008 2009 2010 2011

Investice 215,7 322,5 277,5 287,4 265,8

Opravy 137 151,8 156,4 206,7 196,5

Údržba 71,6 79,4 81 89,9 90,5

Celkem s. p. 424,4 553,7 514,9 584 552,8

Celkové hodnocení péče o dlouhodobý hmotný majetek v mil. Kč

Hodnocení péče o DIHM

Investice
Opravy
Údržba
Celkem s. p.

Bezpečnost vodních děl

Vodní díla (dále jen VD) jsou od počátku věků stavěna z důvodu potřeby regulace množství a kvality vody v čase. VD  
na straně jedné slouží svému účelu, ale na straně druhé se stávají potenciálním rizikem pro své okolí. Péče o jejich 
bezpečnost je jednou z významných a věcně, finančně i časově náročných činností. Z důvodu udržení bezpečného a 
dostatečně efektivního provozování vodních děl uvádí Povodí Ohře výčet činností.

V roce 2011 jsme provedli prohlídky technicko-bezpečnostního dohledu (dále jen TBD) na všech vodních dílech získaných 
do správy transformací ZVHS. Řada úkolů byla do konce roku 2011 splněna. Jednalo se zejména o zajištění technické 
bezpečnosti.

Povodí Ohře zahájilo stavbu VD Janov - sanace průsaků podložím II. etapa, která je součástí generální opravy hráze. 
Výstavba v roce 2011 byla charakteristická ražením části injekční štoly včetně provizorního vystrojení. Ražba probíhala 
pomocí trhacích prací.

Na VD Skalka probíhala plánovaná rekonstrukce návodního betonového těsnicího pláště. Velký důraz byl kladen na 
zajišťování staveniště proti povodňovým průtokům, protože v určitých fázích výstavby nebyla hráz chráněna návodním 
těsnicím pláštěm.

Dokončili jsme stavbu VD Křímov - rekonstrukce a doplnění injekční clony. Provedením a následným ověřením díla se 
zajistila stabilita hráze pomocí utěsnění podloží. Součástí akce se stal i automatický monitoring veličin TBD.

V loňském roce také probíhala hlavní část stavby rekonstrukce skluzu od bezpečnostního přelivu VD Chřibská. Projektovaná 
náhrada pěti dilatačních bloků je z hlavní části realizována, pro další období zbývá dokončit zejména konstrukce kamenného 
obkladu.

Při rekonstrukci jezu Doksany v loňském roce Povodí Ohře již dokončilo stavbu i montáž prvního ze dvou jezových polí 
hrazeného klapkou místo původního válcového uzávěru. Ke konci roku byl zahájen zkušební provoz rekonstruovaného 
pole v souběhu s provozem původního pole hrazeného válcovým uzávěrem. Podstatnou částí zkušebního provozu je 
zimní režim, a to jak fungování instalované technologie v mrazech, tak i při převádění ledových ker profilem jezu.
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Plán 2011 Plnění k 31. 12. 2011 Plnění k plánu 2011 (%)

Stavby, technologie 152 229 121 757 80

Dotace na DIHM 308 783   85 126 28

Dotace na DINM     6 206    5 375 87

SZNR   21 500   30 298 141

Projektové práce  18 500   12 461 67

Ostatní náklady na DlHM + pozemky    8 000    9 146 114

DINM    2 534     1 641 65

INVESTICE CELKEM 517 752 265 804 51

Finančně významné investiční akce stavebního charakteru financované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik - rok 2011

Závod Karlovy Vary 
VD Jesenice - abraze břehů, část C
Jez Jindřichov - rekonstrukce vývaru
VD Skalka - rekonstrukce těsnicího pláště návodního líce
Jez Černý Mlýn - modernizace hradícího mechanizmu po havárii

Závod Chomutov
VD Nechranice - sanace pravého břehu (abraze)
Malodolský p., ř. km 0,318 - 1,205 (Perštejn) - rekonstrukce koryta
Sviní p., ř. km 7,047 - 7,286 (Košťany - od KP) - zkapacitnění toku
Divoký p., ř. km 3,310 - 3,815 (Litvínov) - revitalizace
VD Kamenička - navýšení PB zdi skluzu od přelivu

Závod Terezín
Jiříkovský potok (1,601 - 1,668), sedimentační nádrž v Jiříkově
Převodovka na TG2 MVE Doksany
Poustka ř. km 0,000 - 1,825 - rekonstrukce koryta po povodni 2009 a 2010 - oprava povodňových škod (dále jen OPŠ)
Havárie na Kamenici ve Hřensku za hotelem Hawel - OPŠ 2010
Rekonstrukce Kamenice v Janské
Havárie na Mandavě ve Varnsdorfu u firmy Vasped

Ekologie

Přirozený zánik vodních děl 

V poslední době se ve společnosti stále více hovoří o řízeném zániku vodních děl působením přírodních sil, případně 
s použitím malých technických zásahů. Důvodem jsou stará vodní díla v korytech vodních toků, která byla vybudována 
pro účely dnes již neexistující. Povodí Ohře patří mezi subjekty, které využívají tento institut více než 20 let. V období 
transformace českého zemědělství a převzetí správy toků od ZVHS nabývá přirozený zánik vodních děl na svém významu.
Zvýšené průtoky, transport splavenin a plavenin, kořenový systém břehové vegetace, vymílání, zarůstání koryta, 
ledové a mrazové jevy přispívají k obnově migračních prostupností, zlepšení biotických podmínek živočichů a rostlin.  
Mimo jiné snižují náklady majitelům vodních děl a správcům toků při odstraňování vodních děl stavebními zásahy.
Přes zdání jednoduchosti je legislativní cesta k přirozenému korytu vodního toku velmi dlouhá a náročná.

Ekologická újma

Ekologická újma je specifikovaná jako nepříznivá změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení funkcí, které se může 
projevit přímo nebo nepřímo. Jedná se například o změny podzemních a povrchových vod nebo také o změny léčivých 
zdrojů přírodních i minerálních vod. Dopady se mohou týkat i chemického stavu vody, jejího množství, znečištění půdy 
nebo zavedení látek s nepříznivými účinky do půdy a v neposlední řadě změn v přírodních stanovištích chráněných druhů 
rostlin a živočichů nebo druhů samotných.
Hodnocení rizik (dle zákona č. 167/2008 Sb. a Nařízení vlády č. 295/2011 Sb.) spojených s činnostmi Povodí Ohře bylo 
započato již v roce 2011.

Investice
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Dodavatelské opravy
Dodavatelské opravy - porovnání plánu a plnění oprav 

Finančně významné akce charakteru oprav financované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik - rok 2011

Závod Karlovy Vary
VD Horka - oprava degradovaných betonů injekční chodby

Závod Chomutov
VD Nechranice - oprava návodního líce
Bílina, ř. km 32,779 - 33,335 (Chudeřice) - oprava opevnění
Sviní p., ř. km 1,405 - 3,002 (Řetenice) - oprava stropu KP
ŠP Bukov - Klíšský p., ř. km 2,753 - 2,882 - těžení náplavů
Klíšský p., KP (od vyústění KP po beton. profily - Benešovy rámy) - oprava opevnění
MVE Kadaň, TG - generální oprava

OPŠ 
Klíšský potok, ř. km cca 4,379 - 4,568 (Božtěšice) - OPŠ 2010, zabezpečovací práce 

Závod Terezín
Oprava jezu Hostěnice (13,710)
Oprava Lužničky (2,560 - 2,713) v D. Podluží u čp. 177
Oprava Stříbrného p. (1,414 - 1,654) ve Šluknově, ul. E. Beneše  
Oprava soustrojí TG2 na MVE Doksany

OPŠ 
OPŠ - Lužecký potok v Povrlech; ř. km 0,000 - 1,550
Kamenička, Děčín - Boletice, ř.km 0,000 - 2,100 - OPŠ 2010, zabezpečovací práce
Chřibská Kamenice v Horní Chřibské u č. p. 215 - OPŠ 2010, zabezpečovací práce
Ještědský potok v Křižanech, zabezpečení dna a výmolů - OPŠ 2010, zabezpečovací práce
Oprava Falknovské Kamenice v České Kamenici u Myslivecké jizby II - OPŠ 2010, zabezpečovací práce II. - trvalé 
zabezpečení

V rámci investiční výstavby došlo v  průběhu roku u akcí stavebního charakteru k výrazným úsporám především díky 
uskutečněným výběrovým řízením. Několik akcí plánovaných k realizaci z vlastních zdrojů se podařilo financovat 
z dotačních programů, u vybraných investičních akcí rozhodlo vedení státního podniku o jejich realizaci až v dalších 
letech. Mezi hlavní důvody omezeného čerpání finančních prostředků v  oblasti dotací patřil zdlouhavý proces schvalování 
podmínek zadávacích dokumentací do výběrových  řízení, především u akcí programu 129 120, dále čekání na vydání 
souhlasů s vypsáním veřejných zakázek, složitý a zdlouhavý proces administrace  řešení uplatněných námitek a odvolání 
se v procesu výběrových řízení. U projektových prací došlo k posunu financování části projektů do roku 2012.

Plán 2011 Plnění k 31. 12. 2011 Plnění k plánu 2011 (%)

Závod Karlovy Vary 27 700   23 447  85

Závod Chomutov   82 790   82 847 100

Závod Terezín včetně OPŠ   81 903   82 691 101

Podnikové ředitelství     8 249      7 547   91

Opravy celkem 200 642 196 532   98

(v tis. Kč)
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Čerpání dotačních prostředků v roce 2011

Dotační programy Ministerstva zemědělství 

Program 129 120 - prevence před povodněmi II. 
Roční plán 2011:                225,039 mil. Kč
Skutečnost čerpání 2011:        37,111 mil. Kč

Nečerpání dotací bylo ovlivněno zejména:
z důvodu výrazného šetření nákladů po uskutečněných výběrových řízení
z důvodu vyřazení 6 akcí navrhovatelů z evidence programu 129 120.
V reakci na vyřazení 6 akcí navrhovatelů z evidence programu 129 120 II., Povodí Ohře, s. p. zařadilo operativně do 
programu 4 nové vlastní jmenovité akce o celkovém objemu 72,386 mil. Kč. 

Program 129 120 - prevence před povodněmi II. - významné akce navrhovatelů:

Protipovodňová opatření - Bohušovice nad Ohří
Zhotovitel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby a. s.
Cena díla:     60 680 tis. Kč
Předání staveniště a zahájení díla:   15. 6. 2011
Ukončení díla:     15. 6. 2013 

Protipovodňová opatření města Terezín 
Zhotovitel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. + GEOSAN GROUP a. s. + NAVIMOR-INVEST S. A.
Cena díla:     135 837 tis. Kč
Předání staveniště a zahájení díla:    3. 1. 2012  
Slavnostní zahájení akce proběhlo dne 25. 1. 2012 za účasti ministrů zemědělství a obrany. 
Ukončení díla:     30. 6. 2013 

Protipovodňová ochrana Sokolova na Lobezském potoce 
Zhotovitel: Vodohospodářská stavební s. r. o.
Cena díla:     14 800 tis. Kč
Předání staveniště a zahájení díla:   10. 10. 2011 
Ukončení díla:     10. 11. 2012 

Protipovodňová opatření obce Královské Poříčí 
Zhotovitel: Algon a. s. Hostivice
cena díla:     6 898 tis. Kč
Předání staveniště a zahájení díla:   21. 10. 2011 
Ukončení díla:     21. 10. 2012 
 
Program 229 110 - odstranění následků povodní 
Roční plán 2011:                 61,704 mil. Kč
Skutečnost čerpání 2011    50,919 mil. Kč

Opravy 

celkem: 
Plán: 37,155 mil. Kč 
Z toho: 
Čerpání provozní dotace na opravy:  36,244 mil. Kč
Čerpání provozní dotace: 0,911 mil. Kč 
Skutečnost: 27,397 mil. Kč 
Z toho: 
Skutečnost čerpání provozní
dotace na opravy:  24,428 mil. Kč
Skutečnost čerpání provozní dotace:  2,969 mil. Kč 

Investice 

celkem: 
Plán:     314,989 mil. Kč 
Z toho:
Čerpání dotace na DlHM:  308,783 mil. Kč 
Čerpání dotace na DlNM:  6,206 mil. Kč 
Skutečnost:  90,501 mil. Kč
Z toho:       
Skutečnost čerpání dotací na DIHM:  85,126 mil. Kč 
Skutečnost čerpání dotací na DINM:  5,375 mil. Kč
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229 116 - OPŠ  06/2009 - ROKY  2009 - 2011 
Povodňové škody na vodních tocích ve správě Povodí Ohře, státní podnik, činily cca 40 mil. Kč. 
Celkem bylo na těchto tocích v rámci podprogramu 229 116 realizováno 11 akcí. 
Celkový finanční objem akcí činil 38,485 mil. Kč, z toho celková dotace činila 34,640 mil. Kč.
V roce 2011 bylo vyčerpáno 20,196 mil. Kč z dotací a 1,517 mil. Kč z vlastních zdrojů.

229 117 - OPŠ  08/2010 - ROKY  2011 - 2013 
Celkové škody způsobené povodní ze srpna 2010 na státním vodohospodářském majetku ve správě státního podniku 
Povodí Ohře byly vyčísleny na 368,216 mil. Kč.
Finanční náklady na prvotní odstranění následků povodní na vodních tocích v naší správě byly zajištěny v objemu 
70,090 mil. Kč z vlastních zdrojů podniku.
Správce programu poskytl dotaci na zabezpečovací práce v objemu 13,526 mil. Kč. 
Správce programu stanovil pro náš státní podnik finanční limit dotace možné k čerpání z podprogramu 229 117 ve výši 
210 mil. Kč. V roce 2011 bylo vyčerpáno 30,723 mil. Kč z dotací a 6,891 mil. Kč z vlastních zdrojů.

Operační program Životního prostředí (OPŽP)
Roční plán 2011:                54,891 mil. Kč
Skutečnost čerpání 2011:                    27,551 mil. Kč

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi - studie proveditelnosti - čerpáno 0,536 mil. Kč
Vyhodnocení povodňových rizik, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik - čerpáno 4,839 mil. Kč

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Bílina, ř. km 46,540 - 56,060 (od Chánova po jez Jiřetín - těžení naplavenin)
Čerpáno - riziková analýza - čerpáno 1,123 mil. Kč 

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů na jezu Doksany na Ohři - čerpáno 15,561 mil. Kč 
Rolava - revitalizace 2 stupňů - čerpáno 3,823 mil. Kč 
Revitalizace Svitávky v Lindavě na soutoku s Boberským potokem - čerpáno 1,669 mil. Kč

PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 3
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Česko-německá ekologická vodní turistika
Technicko-marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko
Zpracovatel: AZ Consult Ústí nad Labem, náklady: 1,445 mil. Kč
Společně s městem Arzberg se připravuje Závěrečná souhrnná zpráva celého projektu s termínem předložení do 31. 5. 2012.

Zjišťování opětovného nárůstu obsahu Hg na přítoku do nádrže Skalka 
Zpracovatel: AQUATEST a. s. PRAHA 5, náklady: 1,498 mil. Kč
Dokončeno.
Závěrečná zpráva k celému projektu společně s WWA Hof  (lead partner) bude předložena do 30. 6. 2012. 

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

Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách 
Zpracovatel: AQUATEST a. s. PRAHA 5, celkové náklady 240 000.00 €.

Program řešení  ekologických škod vzniklých před privatizací  hnědouhelných  těžebních  společností v Ústeckém 
a Karlovarském kraji - akce 15 mld. 
Po schválení 2. aktualizace Koncepce programu „15 mld.“ byly akce seřazeny do třech kategorií dle priorit.   

Priorita 1 
Revitalizace přeložky Vesnického potoka - akce před vyhlášením výběrového řízení MF.

Priorita 2 
Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru - akce ve fázi legislativní přípravy, ve spolupráci s KÚÚK se zajišťují možnosti 
budoucího financování stavby.
U dalších akcí byla pozastavena projektová příprava z důvodu nezajištění financování z programu „15 mld.“.   
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Plánování v oblasti vod
Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou podle vodního zákona zajišťuje stát a která implementuje 
požadavky Rámcové směrnice 2000/60/ES vodní politiky k dosažení dobrého stavu všech vod. Členské státy EU musí 
v souvislosti s požadavky této směrnice vyhodnotit stav všech vodních útvarů na jejich území a přijmout příslušné plány 
povodí a programy opatření ke zlepšení stavu těchto vodních útvarů s termíny realizace ve třech šestiletých plánovacích 
obdobích, tj. do 22. 12. 2015, do 22. 12. 2021 a do 22. 12. 2027. Plány povodí se zpracovávají ve třech úrovních: mezinárodní 
plány povodí, národní plány povodí a plány dílčích povodí. Plán dílčího povodí doplňuje národní plán povodí o podrobné 
údaje a návrhy opatření, které jsou nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových 
a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů a na základě časového plánu.

I. plánovací období

Pro I. plánovací období zpracovalo Povodí Ohře, s. p. „Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe“. V současné době probíhá 
realizace plnění opatření v rámci schváleného plánu pro I. plánovací období. Opatření obsažená v Programu opatření 
budou přezkoumána a zrevidována v rámci II. plánovacího období.

II. plánovací období

V souvislosti s nově stanovenou strukturou zpracování plánů povodí pro II. plánovací období nahrazuje „Plán dílčího 
povodí Ohře a dolního Labe a ostatních přítoků Labe“ původní „Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe“, platného pro 
I. plánovací období. Aktualizace plánu podle účinnosti zavedených opatření proběhne v období  2013 - 2015. Plán dílčího 
povodí pořizuje správce povodí dle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními 
vodoprávními úřady. Schvalují jej, dle své územní působnosti, kraje. Plán dílčího povodí platný pro II. plánovací období 
(2016 - 2021) bude schválen nejpozději do 22. 12. 2015. Souběžně bude v koordinaci zpracován a schválen plán pro 
zvládání povodňových rizik, který implementuje požadavky směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik. 

V souladu s § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
bylo dokončeno předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým 
rizikem včetně vlastního vymezení těchto oblastí. Po zapracování připomínek je od 22. 12. 2011 zpřístupněno veřejnosti ve 
výsledné podobě. Zpráva o vyhodnocení a další informace a dokumenty jsou k dispozici v elektronické podobě na adrese: 
www.povis.cz v sekci „Ke stažení“ - Implementace povodňové směrnice.

Legenda
 Hranice krajů ČR
 Dílčí povodí Horního a středního Labe
 Dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe
 Dílčí povodí Horní Vltavy
 Dílčí povodí Dolní Vltavy
 Dílčí povodí Berounky

 Dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu
 Dílčí povodí Dyje
 Dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje
 Dílčí povodí Odry
 Dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

Dílčí povodí České republiky

0 25 50 100
Km
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Ochrana a kontrola jakosti vod
Povodí Ohře, jako správce povodí, má na starosti mimo jiné ochranu a kontrolu jakosti povrchových a podzemních vod. 
Ochranu a kontrolu jakosti vod provádí státní podnik na základě  platné legislativy, zejména vodního zákona, v souladu 
s Plánem hlavních povodí a s platným Plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe.

Povodí Ohře má pro tuto oblast zřízené odborné pracoviště - oddělení jakosti vod. Hlavní náplní práce oddělení 
je zpracovávat stanoviska především k vodoprávním řízením, která jsou spojena s vypouštěním odpadních vod, 
a k investičním činnostem plánovaným ve správním území státního podniku. Oddělení jakosti vod zpracovává a poskytuje 
data o kvalitě povrchových vod jak pro potřeby podniku Povodí Ohře, tak pro veřejnou správu, samosprávu, ale i pro 
jiné subjekty, jako jsou konzultační a projekční kanceláře. Jako příklad lze zde uvést poskytování jakostních údajů na 
internetových stránkách Povodí Ohře.

Státní podnik Povodí Ohře se snaží zlepšit jakost vod také investiční a projekční činností. V roce 2011 Povodí Ohře 
spolupracovalo na dvou mezinárodních projektech, které řeší zlepšení jakosti vod. Jednalo se o „Výzkum možnosti 
minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“ a „Rtuť na přítoku do nádrže 
Skalka, vyhodnocení a návrhy opatření“.

První projekt „Výzkum možnosti minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“, 
který je částečně hrazen z dotačního titulu „Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 
Sasko 2007 - 2013  - Cíl 3“, řeší problémy s jakostí povrchových vod ve vodárenských nádržích Povodí Ohře. 
Druhý projekt „Rtuť na přítoku do nádrže Skalka, vyhodnocení a návrhy opatření“ byl částečně hrazen z dotačního titulu 
„Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 - Cíl 3“. Projekt byl již 
v roce 2011 ukončen a přinesl tyto závěry:

Sekundárním, stále přetrvávajícím zdrojem kontaminace, je říční sediment bohatý na rtuť, který se v podobě splavenin 
opakovaně dostává zvýšenými průtoky z řeky Reslavy (viz graf) do nádrže Skalka, kde se ukládá. Za předpokladu zajištění 
trvalého stavu bez významného vnosu znečištění rtutí z Německa se jako vhodné opatření jeví sanace nádrže odtěžením 
sedimentu. Vytěžený sediment by pak pravděpodobně mohl být uložen na terén v rámci rekultivace hnědouhelných 
výsypek na Sokolovsku. Předpokládané náklady se pohybují v rozmezí od 1 do 2 mld. Kč v závislosti na jednotlivých 
variantách sanace a objemu odtěžených sedimentů. 

Německá část projektu ale zároveň prokázala, že prvotní podmínka vnosu jen malého množství rtuti z Německa nebude 
pravděpodobně v nejbližší době splněna a opatření na německé straně budou spíše dlouhodobého charakteru.
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Monitoring povrchových vod
Kontrolu povrchových vod zajišťují vodohospodářské laboratoře Povodí Ohře, které v roce 2011 značnou částí své kapacity 
zajišťovaly monitoring povrchových vodních útvarů tekoucích a stojatých vod. 

Program provozního monitoringu povrchových vod na rok 2011 byl řádně připraven v souladu s požadavky směrnice 
2000/60/ES v termínu určeném schváleným Rámcovým programem monitoringu. Ačkoliv Rámcový program monitoringu 
určuje termín schválení Ministerstvem životního prostředí (MŽP) do konce předcházejícího roku, na žádost o jeho schválení 
MŽP nereagovalo. Přesto byl monitoring povrchových vod v roce 2011 v navrženém rozsahu realizován, aby byla zajištěna 
data, zejména z profilů bývalé státní sítě jakosti vody, mezinárodních profilů, hraničních profilů a data pro Nitrátovou 
směrnici, vyhodnocování stavu vodních útvarů, podporu vodohospodářských úřadů i vlastní činnost Povodí Ohře, státní 
podnik.  

Celkové náklady Povodí Ohře na monitoring povrchových vod oblasti povodí Ohře a dolního Labe činily 24,789 mil. Kč. 
Celý tento monitoring byl hrazen z vlastních zdrojů státního podniku. MŽP neposkytlo žádné finanční prostředky.
V roce 2011 se prováděl pravidelný monitoring na 291 profilech tekoucích vod a na 41 profilech tekoucích vod převzatých od 
ZVHS. Na stojatých vodách se prováděl monitoring na 17 vodních nádržích, monitorovalo se celkem 82 profilů. Monitoring 
rovněž proběhl na 7 profilech stojatých vod převzatých od ZVHS.

V roce 2011 bylo ve vodohospodářských laboratořích zpracováno zhruba 7 100 vzorků. Procentní podíl jednotlivých výkonů 
vodohospodářských laboratoří je uveden v grafu.

Havárie ohrožující jakost vody

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

Nejčastější příčinou havárií jsou technické poruchy 
zařízení, špatný technický stav zařízení a dopravních 
prostředků, dopravní nehody a v neposlední řadě 
selhání lidského faktoru. 

Rok 2011 patřil mezi roky s menším počtem 
ekologických havárií. Stejně tak jejich následky nebyly 
natolik závažné jako u některých velkých havárií 
v předešlých letech. Lze jen doufat, že tento trend bude 
patrný i v budoucnosti.  

Vývoj počtu havárií na území v působnosti 
Povodí Ohře v letech 2007 - 2011

provozní monitoring
monitoring hrazený MŽP
kontrola znečištění pro SFŽP
externí služby
monitoring pro potřeby
závodů a provozů s. p. Povodí Ohře

počet havárií
z toho ropných

21 %

0 %

0 %

3 %

76 %
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Vodohospodářský dispečink
Hydrologie roku 2011 měla podobný charakter jako v roce 2010 a znovu se tak potvrdil trend posledních let s výraznou 
plošnou a časovou variabilitou srážkových úhrnů a průtoků. Významně suché byly, jako v loňském roce, letní měsíce 
červenec a srpen, ale i podzimní září, říjen a listopad. Výrazně odlišné bylo zimní období 2010/2011. Zásoby sněhu se 
začaly vytvářet již v listopadu 2010 a souvislá sněhová pokrývka byla již od nejnižších poloh. Maximum sněhových zásob 
bylo dosaženo ještě před koncem roku 2010 a obleva přišla neobvykle brzy, již v 2. týdnu roku 2011. Prudké oteplení 
a vydatná srážková činnost způsobily povodňové stavy prakticky na celém spravovaném území.
      
Tato zimní povodeň zasáhla povodí toků Karlovarského a Ústeckého kraje. K největším rozlivům došlo na toku horního 
a dolního Ohře. V okolí obce Nebanice došlo k zaplavení pastvin, byla ohrožena zahrádkářská kolonie v Chebu a nastal 
značný rozliv v okolí města Louny. Obyvatelstvo nebylo bezprostředně ohroženo. Povodeň zasáhla správní území obcí 
s rozšířenou působností (dále jen ORP): Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov, Karlovy Vary, Kadaň, Chomutov, Žatec, 
Louny, Most, Litvínov, Bílina, Teplice, Děčín, Roudnice n/L, Litoměřice, Lovosice, Varnsdorf, Rumburk, Nový Bor, Mělník, 
Rakovník a Kralupy n/Vl. Povodeň nezpůsobila na státním a soukromém majetku větší škody.

Legenda
  dosažený I. SPA ve sledovaných profilech měrné sítě VHD
  dosažený II. SPA ve sledovaných profilech měrné sítě VHD
  dosažený III. SPA ve sledovaných profilech měrné sítě VHD
  hlavní toky
  hlavní nádrže
  hranice závodů POh
  hlavní města
  hranice ČR

Přehled dosažených povodňových stupňů na území státního podniku Povodí Ohře při 
povodňové situaci v lednu 2011 (13. - 14. 1. 2011).

Druhá povodňová epizoda proběhla na severovýchodě území v průběhu měsíce července  (20. 7. - 21. 7. 2011). V důsledku 
vytrvalého a  déletrvajícího intenzivního deště došlo ke zvýšení hladin v povodí vodních toků Ploučnice, Kamenice, Chřibská 
Kamenice, Mandava a Ještědský potok, jejich přítoků a drobných vodních toků. Bylo zasaženo správní území ORP Děčín, 
Rumburk, Varnsdorf a Česká Lípa.

Automatizovaná měřící síť
V průběhu roku 2011 došlo k doplnění systému měření hydrometeorologických veličin. Důvodem bylo zvýšení zabezpečenosti 
měření proti případnému selhání technologie připojením k datovým přenosům Českého hydrometeorologického ústavu 
(dále jen ČHMÚ) u společně využívaných  měrných stanic. Dále došlo k převodu telemetrických stanic z majetku 
transformované ZVHS a k připojení srážkoměrných stanic vybudovaných v rámci projektu „Drobné vodní toky II (dále jen 
DVT II)“ financovaných Severočeským sdružením obcí (dále jen SESO).
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Ekonomika podniku
Povodí Ohře i v roce 2011 hospodařilo úspěšně a překročilo plánovaný zisk. Cesta k tomuto výsledku však byla mimořádně 
náročná. Propad odběrů povrchové vody byl opět vyšší než předpokládal plán na základě informací odběratelů. 
Výroba elektrické energie rovněž výrazně poklesla  jak proti roku 2010, tak proti plánu roku 2011. To souvisí především 
s nepříznivými hydrologickými podmínkami a také s tím, že byla dříve zahájena generální oprava malé vodní elektrárny 
Kadaň. Nižší tržby kompenzovala úsporná opatření a také využití zdrojů vytvořených v minulých letech. Náklady podniku 
navíc nově zatížila péče o vodohospodářský a další majetek, který byl převeden ze ZVHS. Během roku nedošlo k narušení 
platební schopnosti podniku, veškeré závazky se hradily v dohodnutých lhůtách a objemech.
Účetní závěrku a vykázaný výsledek hospodaření za rok 2011  ověřila  a potvrdila nezávislá auditorská firma.

Náklady za rok 2011

spotřeba materiálu  19 475 2,48 %

opravy 196 532 25,06 %

sociální a zdravotní pojištění 76 708 9,78 %

spotřeba energie 39 353 5,02 %

odpisy 196 617 25,07 %

služby 38 695 4,93 %

mzdové náklady 213 867 27,27 %

ostatní náklady 2 960 0,38 %

náklady celkem 784 207 100,00 %

Výnosy za rok 2011

tržby za povrchovou vodu 549 483 69,65 %

ostatní tržby 24 384 3,09 %

finanční výnosy 4 335 0,55 %

tržby za elektřinu 169 488 21,48 %

ostatní výnosy 41 275 5,23 %

výnosy celkem 788 965 100,00 %

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)
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Počet zaměstnanců

Povodí Ohře zaměstnávalo k 31. 12. 2011 celkem 
618 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
v roce 2011 činil 621 osob - 279 zaměstnanců 
v dělnických profesích a 342 v technicko-hospodářských 
funkcích. V minulých letech byla připravena 
a realizována řada rozsáhlých organizačních změn 
a racionalizačních opatření vedoucích k výraznému 
snížení počtu zaměstnanců. V souvislosti s převodem 
správy určených drobných vodních toků ze ZVHS 
na Povodí Ohře došlo v roce 2011 k nárůstu počtu 
zaměstnanců. V rámci přechodu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů bylo převedeno celkem 17 
funkčních míst i se zaměstnanci. Tato místa, včetně 
pracovních činností, byla postupně začleněna do 
organizační struktury podniku.

Personální, mzdová a sociální oblast 

Mzdový vývoj

Vedení státního podniku usiluje o realizaci takového 
mzdového vývoje, který koresponduje se zvyšujícími se 
nároky na kvalifikovanost, odpovědnost, samostatnost 
a intenzitu práce a zároveň je v relaci s ekonomickými 
výsledky podniku. Celkový objem vyplacených mzdových 
prostředků ovlivnilo převzetí zaměstnanců bývalé ZVHS 
a k jeho pokrytí byl čerpán fond odměn vytvářený 
v minulých letech ze zlepšeného výsledku hospodaření. 
Průměrný měsíční výdělek vzrostl proti předchozímu roku 
pouze o 1,3 %. Vzhledem k dosažené míře inflace v roce 
2011 došlo k poklesu reálné mzdy o 0,6 %.

Věková struktura zaměstnanců

Kvalifikační struktura zaměstnanců 
dle stupně vzdělání

Program vzdělávání

Program vzdělávání zaměstnanců se soustředil zejména 
na skupinové a individuální kurzy, semináře a školení 
k prohloubení kvalifikace zaměstnanců a k získání 
zvláštních oprávnění nutných k výkonu povolání. 
Pozornost je věnována také rozvoji manažerských 
schopností a dovedností vedoucích zaměstnanců 
a personálních rezerv. Na vzdělávání svých zaměstnanců 
podnik vynaložil 989 tis. Kč, což činí 0,44 % z objemu 
mzdových prostředků. Ve školním roce 2011/12 si 
doplňuje či zvyšuje kvalifikaci kombinovaným studiem 
celkem 12 zaměstnanců, dalších 15 zaměstnanců v roce 
2011 úspěšně studium ukončilo. Kvalifikační dohoda byla 
uzavřena se 2 zaměstnanci.

Sociální program

Povodí Ohře přispívá svým zaměstnancům na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem a na soukromé 
životní pojištění. Poskytuje také závodní stravování, 
zajišťuje sportovní, kulturní a společenské akce, rodinnou 
a dětskou rekreaci pro své zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky. Výdaje spojené s realizací sociálního 
programu v roce 2011 činily 12 320 tis. Kč.

Bezpečnost práce

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
se ve státním podniku realizuje v souladu s novými 
moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. V roce 
2011 se stalo 9 pracovních úrazů s dočasnou pracovní 
neschopností. Příčinou téměř ve všech případech bylo 
nepředvídatelné riziko práce či špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko. Na osobní ochranné pracovní 
prostředky vynaložil podnik celkem 1 627 tis. Kč a na 
závodní lékařskou preventivní péči, včetně ochranného 
očkování, 248 tis. Kč.

Počet zaměstnanců v období 1989 - 2011

do 30 let 
6,3 % 

31 až 40 let 
25,2 % 

41 až 50 let 
31,6 % 

51 až 60 let 
30,7 % 

61 a více let 
6,2 % 

1189 

645 619 605 621 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1989 2000 2005 2010 2011

po
če

t z
am

ěs
tn

an
ců

 
roky 

základní 
5,5 % 

vyučení a střední 
38,2 % 

úplné střední  
32,2 % 

vyšší odborné 
2,6 % 

vysokoškolské   
21,5 % 

celkem
THP
dělnící



22



23

Ozna-
čení  

a

AKTIVA                                                                                  
b

Číslo 
řádku 

c

Běžné účetní období Minulé úč. 
období      

Brutto                            
1

Korekce                                   
2

Netto                         
3

Netto                                
4

AKTIVA CELKEM 001 10 991 257 -5 916 402 5 074 855 4 768 760

B. Dlouhodobý majetek 002 10 490 157 -5 914 473 4 575 684 4 363 709

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 69 751 -46 550 23 201 29 547

1. Software 004 22 474 -21 197 1 277 1 646

2. Ocenitelná práva 005 473 -473 0 0

3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 006 46 171 -24 880 21 291 26 195

4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 007 633 0 633 1 706

B. II. Dlouhodobý hmotný  majetek 008 10 409 006 -5 856 523 4 552 483 4 334 162

B. II.      
1.

Pozemky 009 440 198 -148 773 291 425 240 896

2. Stavby 010 8 785 507 -4 933 377 3 852 130 3 664 909

3. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí

011 1 019 796 -763 513 256 283 270 982

4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 012 1 749 -1 095 654 733

5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 013 161 570 -9 765 151 805 155 962

6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

014 186 0 186 680

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 015 11 400 -11 400 0 0

1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 016 11 400 -11 400 0 0

C. Oběžná aktiva 017 496 095 -1 929 494 166 401 582

C. I. Zásoby 018 5 839 0 5 839 5 933

C. I.       
1. 

Materiál 019 3 410 0 3 410 3 564

2. Nedokončená výroba a polotovary 020 0 0 0 258

3. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 021 2 429 0 2 429 2 110

4. Zboží 022 0 0 0 1

C. II. Dlouhodobé pohledávky 023 80 0 80 104

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 024 55 0 55 80

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 025 25 0 25 24

C. III. Krátkodobé pohledávky 026 262 112 -1 929 260 183 161 964

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 027 78 462 -1 909 76 553 82 665

2. Stát - daňové pohledávky 028 20 336 0 20 336 17 618

3. Krátkodobé poskytnuté zálohy 029 1 700 0 1 700 2 160

4. Dohadné účty aktivní 030 157 0 157 15

5. Jiné pohledávky 031 161 457 -20 161 437 59 506

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 032 228 064 0 228 064 233 581

C. VI. 1. Peníze 033 203 0 203 205

2. Účty v bankách 034 227 861 0 227 861 233 376

D. I. Časové rozlišení 035 5 005 0 5 005 3 469

D. I. 1. Náklady příštích období 036 4 989 0 4 989 3 468

2. Příjmy příštích období 037 16 0 16 1

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. prosince 2011 
(v tis. Kč)
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Označení 
a

PASIVA                                                                                                                     
b

Číslo 
řádku  

c

Stav v běžném 
účet. období  

5

Stav v minulém 
účet. období                               

6

PASIVA CELKEM 038 5 074 855 4 768 760

A. Vlastní kapitál 039 4 659 315 4 427 821

A. I.    Základní kapitál 040 4 068 283 4 068 283

A. I. 1. Základní kapitál 041 4 068 283 4 068 283

A. II. Kapitálové fondy 042 326 558 82 650

1. Ostatní kapitálové fondy 043 326 558 82 650

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 044 259 716 265 112

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 045 96 770 95 570

2. Statutární a ostatní fondy 046 162 946 169 542

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/-) 
 = ř. 37 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 047 4 758 11 776

B. Cizí zdroje 048 414 707 340 165

B. I. Rezervy 049 36 111 52 380

1. Rezerva na daň z příjmů 050 0 320

2. Ostatní rezervy 051 36 111 52 060

B. II. Dlouhodobé závazky 052 93 952 93 662

1. Dlouhodobé přijaté zálohy 053 759 1 001

2. Odložený daňový závazek 054 93 193 92 661

B. III. Krátkodobé závazky 055 284 644 194 123

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 056 89 199 118 774

2. Závazky k zaměstnancům 057 23 316 20 769

3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 058 14 132 12 460

4. Stát - daňové závazky a dotace 059 154 966 36 704

5. Krátkodobé přijaté zálohy 060 486 995

6. Dohadné účty pasivní 061 1 728 3 462

7. Jiné závazky 062 817 959

C. I. Časové rozlišení 063 833 774

C. I. 1. Výdaje příštích období 064 305 235

2. Výnosy příštích období 065 528 539

(v tis. Kč)
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Označení 
a

TEXT 
b

Číslo 
řádku 

c

Skutečnost v účetním období

běžném                                  
1

minulém                                          
2

II. Výkony                                                            01 747 356 774 180

II.        
1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 02 743 355 771 327

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 03 61 -424

3. Aktivace 04 3 940 3 277

B. Výkonová spotřeba                                                  05 294 055 309 875

B.  1. Spotřeba materiálu a energie 06 58 828 61 427

B.  2. Služby 07 235 227 248 448

+ Přidaná hodnota                                              08 453 301 464 305

C. Osobní náklady 09 300 058 300 857

C.  1. Mzdové náklady 10 213 867 217 817

C.  2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 76 708 73 822

C.  3. Sociální náklady 12 9 483 9 218

D. Daně a poplatky 13 2 279 1 803

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 14 196 617 189 174

III.     Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 15 2 496 2 601

III.      1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 16 2 492 2 600

III.      2 Tržby z prodeje materiálu 17 4 1

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 18 876 316

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 19 872 315

F. 2 Prodaný materiál 20 4 1

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 21 -16 012 -14 746

IV. Ostatní provozní výnosy 22 34 778 24 062

H. Ostatní provozní náklady 23 5 519 7 778

V. Převod provozních výnosů 24 0 -17 649

I. Převod provozních nákladů 25 0 -88 271

* Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                       26 1 238 76 408

X. Výnosové úroky 27 3 543 4 718

N. Nákladové úroky 28 0 1

XI. Ostatní finanční výnosy 29 792 65

O. Ostatní finanční náklady 30 603 630

* Finanční výsledek hospodaření                                                                                           31 3 732 4 152

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                             32 212 -1 839

Q.  1. - odložená 33 212 -1 839

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost          34 4 758 82 399

XIII. Mimořádné výnosy 35 0 17 649

R. Mimořádné náklady 36 0 88 272

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)      37 4 758 11 776

**** Výsledek hospodaření před zdaněním    38 4 970 9 937

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. prosince 2011 (v tis. Kč)



26

r. 2011 r. 2010

P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 233 581 254 191

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 4 970 80 560

A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 184 062 172 023

A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, umořování opr.pol. k nabytému majetku (+,-) 196 617 189 471

A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv -16 012 -14 746

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) -1 619 -2 286

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 

A.1.5 Vyúčt. nákl.úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) -3 543 -4 717

A.1.6 Ostatní nepeněžní operace 8 619 4 301

A´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1) 189 032 252 583

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) -4 816 7 744

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních -98 805 -19 950

A.2.2 Změna stavu krátk. závazků z provozní  činnosti (+,-), pasívních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasívních 93 895 27 370

A.2.3 Změna stavu zásob (+,-) 94 324

A´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád.položkami (A´+ A.2) 184 216 260 327

A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 0 -1

A.4 Přijaté úroky  3 543 4 718

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)

A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný VH vč. uhrazené 
splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti (+,-) -70 623

A´´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A´´ + A.3 až A.6) 187 759 194 421

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -177 893 -213 176

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 1 959 2 259

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

B´´´ Čistý peněžní tok vztahující se k invest. činnosti (B.1 až B.3) -175 934 -210 917

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1 Změna stavu dlouhodob., popř. krátkodobých závazků (+,-) -242 109

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6) -17 100 -4 223

C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení zákl. kapitálu nebo rezervního 
fondu vč. složených záloh na zvýšení (+)

C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)

C.2.4 Úhrada ztráty společníky (+)

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (+,-) -17 100 -4 223

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

C´´´ Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1+C.2) -17 342 -4 114

F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  (A´´´ + B´´´ + C´´´) -5 517 -20 610

R Stav peněžních prostředků na konci období (P +,-F)                   228 064 233 581

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31. prosinci 2011 (v tis. Kč)



27

Ozn. Název

Minulé účetní období Sledované účetní období

Počá-
teční 

zůstatek
Snížení Zvýšení Konečný 

zůstatek
Počáteční 
zůstatek Snížení Zvýše-

ní
Konečný 
zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný 4 068 283 4 068 283 4 068 283 4 068 283

B. Základní kapitál nezapsaný

C. Vlastní akcie a obchodní podíly

* Celkem základní kapitál 4 068 283 4 068 283 4 068 283 4 068 283

D. Emisní ážio

E. Rezervní fond 89 496 0 6 074 95 570 95 570 0 1 200 96 770

F. Ostatní fondy ze zisku 149 304 4 223 24 461 169 542 169 542 17 101 10 505 162 946

F.1. FKSP 28 632 4 223 7 163 31 572 31 572 4 995 4 249 30 826

F.2. Fond investiční výstavby 71 300 0 10 298 81 598 81 598 0 6 256 87 854

F.3. Fond odměn 49 372 0 7 000 56 372 56 372 12 106 0 44 266

* Fondy ze zisku celkem 238 800 4 223 30 535 265 112 265 112 17 101 11 705 259 716

G. Kapitálové fondy 82 486 361 525 82 650 82 650 565 034 808 942 326 558

H. Rozdíly z přecenění nezahrnu-
té do VH

I. VH ve schvalovacím řízení 30 371 11 776

J. Neuhrazená ztráta minulých let

K. Výsledek hospodaření po 
zdanění 11 776 4 758

* Vlastní kapitál celkem 4 419 940 4 427 821 4 427 821 4 659 315

Příloha účetní závěrky za rok 2011
Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky

Název:      Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:      Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Právní forma:     státní podnik
IČ:      70889988 
Rozhodující předmět činnosti:   výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků,  
       činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových   
       a podzemních vod v oblasti povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají  
       správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších  
       předpisů, zákona č.305/2000 Sb. o povodích a souvisejících právních   
       předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí,   
       jejichž správcem byl podnik určen.

Datum vzniku:     1. ledna 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb. o povodích.
       Státní podnik je právním nástupcem akciové společnosti Povodí Ohře.

Zakladatel:    Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Statutární orgán:      Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Členové dozorčí rady:   Ing. Daniel Pokorný - předseda
       Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM. - místopředseda
       Ing. Radomil Gold
       PhDr. Ivo Hlaváč
       Mgr. Jan Mraček
       Ing. Radek Jelínek
       Ing. Martin Zoul
       Ing. Jana Smetanová

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2011 (v tisících Kč) (v tis. Kč)
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Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

1. Použití vnitropodnikových směrnic a příkazů ve smyslu obecných účetních zásad
Účetnictví č. 1/2008 vč. dodatku č.1, č. 2, č. 3 a č. 4
Oběh účetních dokladů a jejich náležitostí č. 12/2010 
Řádná inventarizace majetku a závazků státního podniku k 31. 12. 2011 č. 8/2011
Rozpisy účtů č. 10/2008
Roční uzávěrka za rok 2011 č. 11/2011
Uživatelská příručka účetnictví
Uživatelská příručka mzdy
Uživatelská příručka majetek

2.1 Způsob ocenění
a)  materiálové zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, úbytky jsou oceňovány metodou „první do skladu -   
  první ze skladu“.
  Oceňování vlastní  osobní a nákladní dopravy pro potřebu zjištění nákladů na pořízení materiálových zásob je   
  stanoveno vnitropodnikovými cenami,

b)  dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve vlastních nákladech, t.j. osobní náklady a další  
  vlastní náklady bezprostředně související s jeho vytvořením,

c)  cenné papíry jsou oceněny ve výši ceny pořízení,

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

2011 2010

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 620,7 604,9

z toho: členů statutárních orgánů 1 1

Osobní náklady v tis. Kč 300 058 300 857

Čerpání fondu odměn 12 106 0

2. Zápis do obchodního rejstříku
Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, odd. A, vl. č.13052.

3. Sestavení účetní závěrky
Rozvahový den: 31. 12. 2011
Okamžik sestavení účetní závěrky: 15. února 2012 v 10:00 hodin

4. Organizační struktura státního podniku
Podnikové ředitelství Chomutov, Bezručova 4219, Chomutov
Závod Karlovy Vary, Horova 12, Karlovy Vary
Závod Chomutov, Spořická 4949, Chomutov
Závod Terezín, Pražská 319, Terezín
Jednotlivé organizační složky se dále dělí na střediska.

5. Údaje o zaměstnancích
Dle § 11 zákona o státním podniku jsou orgánem podniku ředitel a dozorčí rada. Statutárním orgánem je dle § 12 zákona 
o státním podniku pouze generální ředitel. Údaje za statutární orgán jsou údaje za jednoho zaměstnance a jsou proto 
obsaženy v souhrnné položce za zaměstnance. Členové dozorčí rady nejsou v souvislosti se svým členstvím v dozorčí radě 
odměňováni. Statutárnímu orgánu a dozorčí radě nejsou poskytovány jakékoliv mimořádné výhody. Některým vedoucím 
pracovníkům (ředitelé, vedoucí odborných útvarů) jsou poskytnuta smluvně osobní auta pro služební i soukromé účely 
(příjem je ve smyslu zákona č. 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů běžně zdaňován). Po třech letech nepřetržitého 
zaměstnání u státního podniku je poskytován příspěvek na penzijní připojištění (popřípadě na soukromé životní pojištění) 
ve stejné výši pro všechny zaměstnance.

(v tis. Kč)



29

2.2 Reprodukční pořizovací ceny
pro ocenění majetku v roce 2011 nebyly použity. 

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

2.4 Použité metody účtování
proti účtům kapitálu (účet 413) jsou účtovány bezúplatné převody majetku mezi státními podniky a organizačními složkami 
státu, rozdíly při digitalizaci pozemků, oznámení katastrálních úřadů o změnách výměr pozemků a  restituce. V roce 2011 
byl proti účtu 413 účtován převod majetku na základě transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních 
podniků Povodí.  Bylo přistoupeno ke změně účtování ročních odměn generálního ředitele, nadále bude posuzováno jako 
pravidelně se opakující výdaj.

2.5 Dlouhodobý majetek je zatříděn
podle SKP, CZ-CPA a klasifikace CZ-CC a účetní odpisy byly stanoveny rovnoměrně podle hlediska doby 
upotřebitelnosti. Odpisový plán je součástí vnitropodnikové směrnice o účetnictví. Budovy a stavby se odpisují 
podle předpokládané doby upotřebitelnosti rovnoměrně po dobu 30 - 40 let, vodní díla až 100 let, úpravy na tocích 
30 -  40 let, technologie na vodních dílech 20 let, počítače a kancelářské stroje 3 - 4 roky. Dlouhodobý hmotný majetek od 
15 tis. Kč do 40 tis. Kč se odpisuje rovnoměrně po dobu 3 let. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se odpisuje 
rovnoměrně podle doby upotřebitelnosti 5 - 6 let.

2.6 Opravné položky k majetku

Byly vytvořeny opravné položky k převzatým pozemkům pod vodními toky a VH majetkem ZVHS, neboť jsou nereálně 
oceněny, opravná položka je tvořena ve výši 76,5 % z celkové ceny převzatých pozemků. Opravná položka k finančnímu 
majetku (akcie Kreditní banky) byla vytvořena v minulých letech do 100 % a vzhledem k dosud neukončenému konkurzu 
nebylo v letech 2002 - 2011 použito ocenění reálnou hodnotou a byla ponechána vytvořená 100 % opravná položka.

Opravné položky k pohledávkám starším třech měsíců, k pohledávkám z penalizací nebo k jinak ohroženým pohledávkám 
jsou vytvořeny na základě dostupných informací do výše 100 %. 

2.7 Při přepočtu pohledávek a závazků
v cizích měnách na českou měnu, pokladních operacích ve valutové pokladně a bankovních operacích bylo použito 
aktuálních denních kurzů vyhlášených Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. Vyúčtování záloh na 
zahraniční pracovní cesty se provádí kurzem České národní banky ke dni poskytnutí zálohy.

Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31.12
Opravné položky sled.obd. min.obd. sled.obd. min.obd. sled.obd. min.obd sled.obd. min.obd.
Dlouhodobý majetek 8 714 6 807 153 231 3 719 3 407 1 812 158 538 8 714

Zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanční majetek 11 400 11 400 0 0 0 0 11 400 11 400

Pohledávky - ZOP 601 634 6 5 0 38 607 601

Pohledávky- ZOP(konkurz) 796 3 254 1 0 63 2 458 734 796

Pohledávky - ÚOP 1 646 1 648 209 1 257 1 267 1 259 588 1 646

Celkem 23 157 23 743 153 447 4 981 4 737 5 567 171 867 23 157

v tis. kč

(v tis. Kč)
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Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

1.1 Odložená daň z příjmu

  Rok % Celkem

 Odložený daňový závazek 2001 31 34 558 180

 Odložený daňový závazek 2002 31 24 115 520

 Přepočet odložené daně 2001 - 2002 28 -5 678 100

 Odložený daňový závazek 2003 28 6 774 600

 Přepočet odložené daně 2001 - 2003 26 -4 269 300

 Odložený daňový závazek 2004 26 1 215 240

 Přepočet odložené daně 2001 - 2004 24 -4 362 780

 Odložený daňový závazek 2005 24 -1 048 320

 Odložený daňový závazek 2006 24 13 969 440

 Přepočet odložené daně 2001 - 2006 21 -8 159 310

 Odložený daňový závazek 2007 21 19 906 740

 Přepočet odložené daně 2001 - 2007 20 -3 667 710

 Odložený daňový závazek 2008 20 15 719 200

 Přepočet odložené daně 2001 - 2008 19 -4 453 670

 Odložený daňový závazek 2009 19 8 040 990

 Odložený daňový závazek 2010 19 532 760

 Celkem (rozvaha ř.57 B.II.2)     93 193 480

 Rezerva na odloženou daň 2011   0,00

Dotace  Kraje MPO MŽP+SFŽP
OPŽP

MZe Celkem

229 116 229 117 129 120

Dl. nehmotný majetek 0 0 6 365 0 0 0 6 365

Dl. hmotný majetek 50 0 26 002 17 486 10 318 36 218 90 074

Provozní 47 93 2 053 2 330 20 892 0 25 415

Celkem 97 93 34 420 19 816 31 210 36 218 121 854

Dotace     Evr.fondy    MMR      Celkem

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0

Provozní                                      1 903 79 1 982

Celkem 1 903 79 1 982

1.2 Čerpání dotací na investiční a provozní účely

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

Přesné vyčíslení jednotlivých dotací bude provedeno po vyhodnocení způsobilých výdajů.

v tis. kč

(v Kč)

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)
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   Pořizovací cena Oprávky   Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

Skupina majetku sled.obd. min.obd. sled.obd. min.obd. sled.obd. min.obd. sled.obd. sled.obd.

Pozemky 440 198 240 896 0 0 440 198 240 896 199 760 458

Stavby 8 785 507 8 052 360 4 933 377 4 387 451 3 852 130 3 664 909 733 182 35

Sam.mov.věci a soubory 1 019 796 994 150 763 513 722 572 256 283 271 578 44 457 18 811

     stroje, přístr., zařízení 877 826 857 865 665 091 631 112 212 735 226 753 27 650 7 689

     dopravní prostředky 111 291 108 294 72 417 68 899 38 874 39 395 11 963 8 966

     inventář 1 634 1 608 1 421 1 287 213 321 26 0

     dl.hm.maj.do 40tis.Kč 29 045 26 383 24 584 21 274 4 461 5 109 4 818 2 156

Ostatní DlHM 1 749 1 749 1 095 1 016 654 733 0 0

Nedokončený DlHM 161 570 164 081 0 0 161 570 164 081 259 282 261 793

Celkem 10 408 820 9 453 236 5 697 985 5 111 039 4 710 835 4 342 197 1 236 681 281 097

   Pořizovací cena Oprávky   Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

Skupina majetku sled.obd. min.obd. sled.obd. min.obd. sled.obd. min.obd. sled.obd. sled.obd.

Sofware 22 474 21 917 21 197 20 271 1 277 1 646 1 091 534

Ocenitelná práva 473 473 473 473 0 0 0 0

Nehm.výsl.výzk. a výv. 46 171 45 020 24 880 18 825 21 291 26 195 1 151 0

Nedokončený DlNM 633 1 706 0 0 633 1 706 7 015 8 088

Celkem 69 751 69 116 46 550 39 569 23 201 29 547 9 257 8 622

Majetek 2011 2010

Dlouhodobý hm.majetek pořízený z dotace 720 090 606 940

Dlohodobý nehm.majetek pořízený z dotace 48 598 42 233

Drobný hmotný majetek 49 808 47 149

Drobný nehmotný majetek 6 935 6 503

Pozemky ZVHS * 4 0

Stavby ZVHS * 165 311 0

Přírůstky pozemků tvoří bezúplatné převody od státu, digitalizace a nákupy pro majetkoprávní vypořádání staveb. Největší 
podíl na přírůstku má převod majetku na základě transformace Zemědělské vodohospodářské správy (pozemky 194 mil. Kč, 
hmotný majetek odpisovaný 609 mil. Kč).

b)  dlouhodobý nehmotný majetek

*Majetek převedený ze zákona podle účetní evidence ZVHS a nebyl dosud dohledán.

1.3 Informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
Informace v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za minulé účetní období nebyly upravovány. Rozhodující výši objemu jiných 
pohledávek a daňových závazků a dotací představuje zaúčtování nezpochybnitelného právního nároku na dotaci ve 
100 % výši.

1.4 Výkaz Přehled o peněžních tocích
byl sestaven nepřímou metodou.

2. Mezi datem účetní závěrky
a datem předání účetní závěrky ke schválení nedošlo k žádným významným událostem.

3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
a)  dlouhodobý hmotný majetek

c)  podrozvahová evidence

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)
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d)  hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem, nemáme.

Věcnými břemeny jdou zatíženy pozemky a jejich evidovaná hodnota činí 5 797 tis. Kč. Jedná se zejména o vstupy na 
pozemky a liniové stavby pod povrchem.

e)  nejsou známy informace o tom, že tržní ocenění majetku státu, k němuž má státní podnik právo hospodařit, je   
  výrazně vyšší než ocenění v účetnictví.

3.2 Pohledávky

a)

b)   pohledávky k podnikům ve skupině nemáme

c)   pohledávky kryté podle zástavního práva nemáme.

3.3 Vlastní kapitál

a)  významnou změnou vlastního kapitálu je čerpání fondu odměn v částce 12 mil. Kč a nárůst zůstatku kapitálových 
  fondů, kde se promítlo účtování převodu majetku na základě transformace Zemědělské vodohospodářské správy do 
  státních podniků Povodí. 

b)  rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010

Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem 7. června 2011 č.j. 106267/2011 - MZE - 12142.

c)  návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011  

Území závodu pozemky celkem pozemky s věc.břemenem %

Karlovy Vary 217 455 29 245 13,4

Chomutov 113 509 40 434 35,6

Terezín 107 707 10 784 10

Podnikové ředitelství 1 527 0 0

Celkem 440 198 80 463 18,3

Pohledávky 2 011 2010

po lhůttě splatnosti 2 150 2 531

z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti 1 749 1 789

           z toho:pohl. přihlášené do konkurzu 830 890

           pohledávky starší 5 let 1 294 1 191

           z toho:pohl. přihlášené do konkurzu 425 351

 Rezervní fond 1 200 000,00

 Fond kulturních a sociálních potřeb 4 320 301,30

 Fond investic 6 255 460,87

 Výsledek hospodaření celkem 11 775 762,17

 Rezervní fond 509

 Fond kulturních a sociálních potřeb 4 249

 Výsledek hospodaření celkem 4 758

(v Kč)

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)
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3.4 Závazky

a)   závazky po lhůtě splatnosti pro nesolventnost nemáme, evidujeme faktury se splatností 12/2011, proplacené v lednu 2012

b)  prosincové závazky byly uhrazeny v příslušných splatných termínech v lednu 2012

c)  závazky k podnikům ve skupině nemáme
d)  závazky kryté podle zástavního práva nemáme
e)  závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nemáme
f)   evidované restituční nároky se týkají pouze pozemků a jsou v jednání
g)  závazky starší jak 5 let nemáme.

Byla upravena účetní rezerva na povodně, která je čerpána na opravy majetku poškozeného povodněmi z předchozích let. 

3.6 Výnosy  provozní oblasti

3.5 Rezervy

 Investiční oblast 24

 Provozní oblast 81

 Sociální pojištění 9 892

 Zdravotní pojištění 4 240

 Daň z příjmů ze závislé činnosti 4 997

 Silniční daň 53

Rezervy účetní Zůst.k 1.1. Tvorba Čerpání Zůst.k 31.12.

Sociální a zdravotní poj.(roč.odměna) 202 0 202 0

Soudní spory 4 100 30 0 4 130

Pokuty 0 0 0 0

Pronájmy pozemků 3 130 286 0 3 416

Na povodňová rizika 41 000 16 350 31 214 26 136

Odložená daň z příjmu 320 0 320 0

Rizika spojená s chovem ryb 2 111 318 0 2 429

VD Horka - oprava 1 476 0 1 476 0

Odeřský statek - fa za PV 41 32 73 0

Celkem 52 380 17 016 33 285 36 111

 Tuzemsko Zahraničí Celkem

Činnost 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Výnosy provozní oblasti celkem    784 279 782 506 351 688 784 630 783 194

z toho:úplaty za odběr povrch.vody 479 126 467 728 0 0 479 126 467 728

           čerpání a doprava vody 70 356 62 695 0 0 70 356 62 695

           výroba elektrické energie 169 488 215 052 0 0 169 488 215 052

           tržby laboratoří             6 237 8 751 0 0 6 237 8 751

           pronájmy 9 357 8 497 103 100 9 460 8 597

           provozní dotace 27 397 20 314 0 0 27 397 20 314

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)
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3.7 Náklady provozní oblasti

3.8 Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj 

V rámci programu Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ byl vyhlášen projekt „Udržitelné 
využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn“. Řešení projektu bylo vyhlášeno na 4 roky. V roce 2011 byly 
vynaloženy celkové náklady na projekt 189 tis. Kč a 93 tis. Kč bylo kryto dotací ze státního rozpočtu. 

3.9 Náklady na povinný audit účetní závěrky za rok 2011 činí 75 tis. Kč (bez DPH).

3.10  Státní podnik bude i nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

Použité zkratky:
ČR - Česká republika, KS - Krajský soud, SKP - Standardní klasifikace  produkce, CZ-CPA - klasifikace produkce, 
CZ-CC - Klasifikace stavebních děl, MZe - Ministerstvo zemědělství, MŽP - Ministerstvo životního prostředí, SFŽP – Státní 
fond životního prostředí, KÚ - Katastrální úřad, PF - Pozemkový fond, ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, 
VD -vodní dílo, DlNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DlHM - dlouhodobý hmotný  majetek, FKSP - fond kulturních 
a sociálních potřeb, MVE - malá vodní elektrárna, MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj, MPO - Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, EU - Evropská unie, OPŽP - operační program životního prostředí, 229 116 - odstranění povodňových škod, 
229 117 - odstranění povodňových škod, 129 120 - protipovodňová opatření.

Náklad 2011 2010

Náklady provozní oblasti celkem                 783 392 706 786

z toho:  spotřeba materiálu 19 475 23 737

              spotřeba energií 27 532 26 879

              opravy 196 532 206 692

              ostatní služby 38 695 41 756

              mzdové náklady 213 867 217 817

              sociální a zdravotní pojištění 76 708 73 822

              odpisy (bez odpisu oceň.rozdílu) 196 617 184 873

              tvorba rezerv a oprav. položek 21 691 48 031

              zúčtování rezerv a oprav. položek -37 703 -62 777

              zúčt.oprav.pol.k nabytému majetku 0 4 301

              pojištění majetku a osob 2 092 1 958

(v tis. Kč)
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Resumé
Transformace Zemědělské vodohospodářské správy, konkrétně do státního podniku Povodí Ohře, měla za následek 
ovlivnění snad všech činností spojených se správou státního vodohospodářského majetku.
Běžná údržba, dodavatelské opravy původního i nově spravovaného majetku a investiční výstavba v sobě v roce 
2011 odrážely ve velké míře odstraňování povodňových škod, výstavbu protipovodňových opatření a zajištění alespoň 
elementární bezpečnosti vodních děl po ZVHS.

Na rozdíl od povodní z přívalových dešťů z let 2009 a 2010 nezpůsobila lednová zimní povodeň v roce 2011 žádné škody 
na majetku ve správě Povodí Ohře. Veřejnosti však tato událost opět připomněla, že je nutné být na příchod povodně 
neustále připraven. Během povodně se v reálném prostředí prověřily veškeré vazby a prostředky potřebné pro včasné 
varování a záchranu obyvatel. Na činnost státního podniku však povodeň negativní dopad měla. Vlivem nepříznivého 
rozložení průtoků během roku způsobila výpadek ve výrobě elektrické energie v malých vodních elektrárnách ve vlastní 
správě a tím také došlo ke snížení výnosů. 

Základní ekonomické údaje za rok 2011:

Summary
Transformation of the Agricultural Water Administration specifically into the state owned company Povodí Ohře (Ohře 
Basin Authority) had an impact on nearly all of the activities associated with the administration of the water management 
property.
Regular maintenance, supplier repairs of the original and newly administered property and investment construction in 
themselves reflected, to a great extent, in 20¨11, the removal of the flood damage, construction of flood control measures 
serving specific parts of towns or entire towns financed primarily from the state budget and provision of at least the 
elementary security of water works up to ZHVS.

Unlike during the torrential rain floods in 2009 and 2010, the January winter flood in 2011 did not bring about any damage 
to the property of the state-owned company of Povodí Ohře. The episodic flood once again served to remind the public 
of the need to be ready for the arrival of the flood.  During the flood, all links and means required for the timely warning 
and rescue of the citizens were tested in real settings. The flood however had no negative impacts on the operations of 
the state owned company of Povodí Ohře. As a result of the adversary distribution of flow rates during the year, it caused 
a drop in generation of electric energy in small-sized private power plants. Thus it brought about a decrease in revenues.
 
Basic economic data for 2011:

Výnosy 788 965
Náklady 784 207
Zisk 4 758
Vlastní kapitál k 31. 12. 2011 4 659 315

Revenues 788 965
Costs 784 207
Profit 4 758
Equity as of 31 December, 2011 4 659 315

(v tis. Kč)

(k CZK )
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Resümee
Die Transformation der Land- und wasserwirtschaftlichen Verwaltung konkret in das Staatsunternehmen Povodí 
Ohře (Wassereinzugsgebiet Ohře) hat nach sich die Beeinflussung wohl aller mit der Verwaltung des staatlichen 
wasserwirtschaftlichen Vermögens verbundenen Tätigkeiten gezogen.
Die laufende Wartung, Reparaturen durch Lieferanten des bestehenden sowie neu des verwalteten Vermögens und 
der Anlagenbau haben im Jahre 2011 in sich im großen Maß die Beseitigung der Hochwasserschaden, einen Neubau 
der Hochwasserschutzmaßnahmen von Stadtteile oder ganzen Städte gespiegelt, welche vor allem vom Staatsbudget 
finanziert wurden und die Gewährleistung mindestens elementarer Sicherheit von Wasserwerken nach der Land- und 
wasserwirtschaftlichen Verwaltung.

Zum Unterschied von Hochwasser aus Platzregen in den Jahren 2009 und 2010 hat Winterhochwasser im Januar 2011 
keine Schaden am Vermögen in Verwaltung des Staatsunternehmens Povodí Ohře verursacht. Diese Episode hat die 
Öffentlichkeit daran wieder erinnert hat, dass man ständig auf einen Hochwassereinzug vorbereitet werden muss. Während 
des Hochwassers wurden im realen Raum die gesamten für die rechtzeitige Personenwarnung und -rettung dringenden 
Verbindungen und Mittel überprüft. Das Hochwasser hat auf die Tätigkeit des Staatsunternehmens Povodí Ohře jedoch 
einen negativen Einfluss gehabt. Durch die ungünstige Durchflussverteilung während des Jahres hat es einen Ausfall in 
der Stromproduktion in kleinen Wasserkraftwerken in eigener Verwaltung verursacht. Dadurch hat es die Senkung von 
Erlösen verursacht. 

Wirtschaftliche Grunddaten für Jahr 2011:
Erlöse 788 965
Kosten 784 207
Gewinn 4 758
Eigenkapital zum 31. 12. 2011 4 659 315

Fotografie ve Výroční zprávě jsou z druhého ročníku fotografické soutěže „Voda“ zaměstnanců Povodí Ohře, státní podnik.

(Tsd. CZK)
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