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Přesto, že v minulém roce 2012 nebylo území působnosti státního podniku Povodí Ohře zasaženo extrémními přírodními vlivy, 
nebyl ani minulý rok pro státní podnik rokem jednoduchým. I v roce 2012 se negativně projevila nerovnoměrnost srážek a prů-
toků a i tento rok lze hodnotit jako významně průtokově podprůměrný. Zatímco v první polovině roku bylo možné díky zvý-
šeným průtokům překročit plán výroby elektrické energie, v druhé polovině roku došlo k výraznému poklesu srážek a průtoků 
a v důsledku těchto skutečností pak k celkovému propadu výroby oproti plánu. To spolu s nepříznivým vývojem plnění plánu od-
běrů povrchové vody vlivem neodebrání plánovaných množství odběrateli znamenalo nenaplnění plánovaného objemu příjmů.

Celková roční tržba za dodávku el. energie z vodních elektráren provozovaných státním podnikem byla v roce 2012 oproti plá-
nu nižší. Skutečné platby odběratelů za zajištění odběru a dodávky povrchové vody byly oproti plánovaným nižší o 7,5 mil. Kč 
a i zde se projevil celkový ekonomický pokles daný také stavem a omezováním produkce i zánikem fi rem, který trvá nejen v úze-
mí působnosti státního podniku Povodí Ohře. 

Nepříznivý vývoj hospodaření nenaplněním příjmů – výnosů byl v minulém roce zvládnut úsporou nákladů a překročením ostat-
ních tržeb. Na rozdíl od roku 2011 nebylo v loňském roce pro dosažení plánovaného výsledku hospodaření nutné využít čerpá-
ní fondu odměn ani uplatnit jiná, výjimečná opatření.

Státní podnik Povodí Ohře realizoval v roce 2012 opravy za 210 mil. Kč a investice za 357 mil. Kč, což lze v kontextu s výše uve-
deným vývojem roku oprávněně považovat za pozitivní výsledek. I nadále však trvá stav, kdy jsou některé cenové nabídky zho-
tovitelů staveb i výrazně nižší než ceny dle projektové dokumentace. To klade vyšší nároky nejen na kontrolní činnost v průbě-
hu stavby, ale vyvolává i složité situace z hlediska zajištění kvality provedení a termínů dokončení akcí. Současně však dochází 
k výraznému omezení čerpání vlastních zdrojů státního podniku Povodí Ohře i dotačních prostředků. 

I v roce 2012 pokračovala poslední fáze příprav, ale především vlastní realizace některých akcí odstraňování povodňových škod 
na vodohospodářském majetku ve správě Povodí Ohře, s. p. vzniklých v roce 2010. Celkem byly realizovány akce a práce za 
173 mil. Kč. 

Z hlediska nákladů a kapacit je nezanedbatelnou zátěží pro státní podnik Povodí Ohře stav a zajišťování nutné péče o majetek 
převzatý v roce 2011 v souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy bez poskytnutí zdrojů fi nancování k této 
správě. I v průběhu roku probíhaly činnosti k zajištění nutných podkladů pro další péči a nakládání s majetkem nejen k nezbyt-
né nápravě neutěšeného stavu v době převzetí majetku, ale i jeho zapsání do katastru nemovitostí a následné možnosti prode-
je převzatého majetku včetně VD, který není pro činnost podniku potřebný, apod.

Do závěrečné fáze vstoupila také realizace akcí v rámci programu 129 120 II. etapy prevence před povodněmi. Dokončena 
a uvedena do provozu již byla protipovodňová opatření v lokalitách Sokolov a Královské Poříčí v Karlovarském kraji, v Ústeckém 
kraji je před dokončením protipovodňové opatření v  lokalitě Bohušovice a probíhá výstavba v Terezíně. Z uvedených čtyř loka-
lit je nesporně komplikovaná výstavba protipovodňových opatření v historické lokalitě Terezín, a to nejen pro specifi kum histo-
rické památky pod bedlivým dohledem subjektů památkové ochrany, ale také pro rozsah a členitost stavby, v neposlední řadě 
též pro nezbytnost kvalitního dokončení této náročné akce v roce 2013. 

V návaznosti na úvodní návrh lokalit v rámci koncepční přípravy uvažované III. etapy protipovodňových opatření probíhala 
v roce 2012 intenzivní jednání k řešení souvisejících majetkoprávních vztahů. I v této souvislosti se potvrzuje zjištění, že jednání 
s vlastníky potřebných pozemků nejsou jednoduchá a případná absence dohody může ohrozit realizaci objektivně potřebných 
protipovodňových opatření. Po podání 12 žádostí v roce 2011 podal státní podnik Povodí Ohře v uplynulém roce 2012 celkem 
27 žádostí v rámci Operačního programu Životního prostředí. V reakci na podané žádosti o poskytnutí dotace obdržel státní 
podnik do konce minulého roku celkem 3 rozhodnutí SFŽP, 6 rozhodnutí je před vydáním. Z celkového počtu 39 podaných žá-
dostí v letech 2011 a 2012 nebyly 4 žádosti akceptovány.

Kromě naplnění úkolů standardní průběžné spolupráce s partnery ze SRN v péči o hraniční vodní toky se v loňském roce po-
dařilo získat partnery ze Spolkové republiky Německo pro společnou realizaci přeshraničního projektu informačního centra na 
VD Fláje a naučných tras mezi VD Fláje a blízkým VD Rauschenbach v Sasku. Jedná se o tradičního odborného partnera, kte-
rým je Zemská správa přehrad Svobodného státu Sasko a také obec v blízkosti VD Rauschenbach. Velmi si vážíme pochopení 
a vstřícné spolupráce s nimi. 

V loňském roce byla dokončena první etapa napouštění Jezera Most. Jedná se o hydrickou rekultivaci zatápěním zbytkové jámy 
bývalého povrchového dolu Ležáky u Mostu. Do poloviny roku byl vodou z Ohře dodávanou prostřednictvím ČS Stranná a Prů-
myslového vodovodu Nechranice načerpán celý nasmlouvaný objem téměř 70 mil. m3. V závislosti na průtocích a vývoji kvali-
ty vody se dle možnosti uskutečňovala i hydrická rekultivace zbytkové jámy napouštěním Jezera Medard poblíž Sokolova gra-
vitačním odběrem z řeky Ohře. 

Ani v roce 2012 se nepodařilo zajistit fi nancování jedné z nejvýznamnějších akcí k nápravě následků těžební činnosti v oblas-
ti vodního hospodářství v území působnosti státního podniku Povodí Ohře, a to revitalizační akce „Bílina po Ervěnickém kori-
doru mezi Jirkovem a Mostem. Na rozdíl od naděje v předcházejících letech, a přes nemalé podnikové náklady v přípravě, se 
zdá být jisté, že pro realizaci uvedené akce již skutečně nejsou k dispozici zdroje fi nancování z dotačního titulu „15 miliard“. 
Bez dotačního zdroje fi nancování v potřebné výši cca 300 mil. Kč není odstranění následků minulé těžby a navrácení řeky Bíli-
ny do otevřeného koryta realizovatelné. Jedná se jednoznačně o následek minulé těžební činnosti a proto je případná předsta-
va, že by fi nancování realizaci uvedené stavby mohl zajistit státní podnik Povodí Ohře z vlastních zdrojů, jednoznačně nereálná. 

Mezi významné akce a aktivity podniku v roce 2012 dále patřilo dokončení generální opravy HC Kadaň a přípravné práce pro 
GO HC Nechranice, realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti vodáků při překonávání jezů, spolupráce při tvorbě povodňové 
směrnice, přípravné práce plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik pro II. plánovací cyklus, vyjasnění rozsahu i fi -
nancování provozního monitoringu, spolupráce s vědeckými institucemi, zahájení spolupráce s Vyšší odbornou školou staveb-
ní Vysoké Mýto ke zvýšení odbornosti zaměstnanců v dvouletém studiu apod. 

Úvodní slovo generálního ředitele
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V roce 2012 převzal státní podnik Povodí Ohře ocenění v celostátní soutěži „Vodohospodářská stavba roku 2011“ za stavbu 
„VD Janov – zajištění stability a bezpečnosti hráze“ v kategorii vodohospodářských staveb s investičním nákladem pod 50 mil. 
Kč. Státní podnik Povodí Ohře byl také hodnocen jako druhý v pořadí celostátní soutěže TOP Zadavatel 2012 v kategorii Sta-
vební práce, jejímž účelem je ocenit veřejné zadavatele za efektivní zadávání veřejných zakázek. Nesporně se jedná o význam-
né pozitivní hodnocení činnosti podniku.

Uplynulý rok 2012 byl zejména z důvodu nepříznivého vývoje a možnosti zajištění příjmů rokem složitým a je nesporně pozi-
tivním faktem, že situaci podnik úspěšně zvládl bez citelného oslabení a omezení činností i bez dramatického vyčerpání rezerv. 

Poděkování za vynaložené úsilí patří nejen všem zaměstnancům státního podniku Povodí Ohře, kteří se na dosaženém výsledku 
podíleli, ale i všem těm, kteří po celý rok s pochopením a podporou se státním podnikem Povodí Ohře spolupracovali.

 Ing. Jiří  Nedoma

 generální ředitel

Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2012

Státní podnik Povodí Ohře vznikl k 1. 1. 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. Je zapsán v obchodním rejstří-
ku 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, MBA, vrchní ředitel Sekce správní

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

Statutární orgán
Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel

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

Dozorčí rada

Mgr. Jan Mraček předseda, jmenován zakladatelem

PhDr. Ivo Hlaváč místopředseda, jmenován zakladatelem

Soňa Riedlová Puškašová jmenována zakladatelem

Ing. Jan Bureš jmenován zakladatelem

Ing. Miroslav Král, CSc. jmenován zakladatelem

Jitka Gavdunová jmenována zakladatelem

Ing. Jana Smetanová zvolena z řad zaměstnanců

Ing. Martin Zoul zvolen z řad zaměstnanců

Ing. Radek Jelínek zvolen z řad zaměstnanců
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Územní členění s působností závodů

Organizační schéma v roce 2012

Základní údaje o Povodí za rok 2012

měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků celkem km 6820,9

Délka vodních toků dle Vyhlášky č. 178/2012 Sb. a určených dle 
§ 48 odst. 2 Vodního zákona

km 4 504,5

z toho délka upravených toků km 1 488,3

Délka vodních toků dle § 48 odst. 4 Vodního zákona km 2 316,5

Délka umělých kanálů a přivaděčů km 182,8

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 57

Plocha stanovených záplavových území při Q
100

km2 267,6
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činnosti

Odbor 
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rozvoje

Odbor 
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laboratoří

Odbor 

vodohospodářského 
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Odbor
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Technická skupina
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Ekonomický úsek

závodu

Provozy
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Ekonomický úsek
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Závod

Karlovy Vary

Generální ředitel státního podniku

Závod

Chomutov

Závod

Terezín

Technická skupina

závodu

Technická skupina

závodu
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Odběry vody

Majetek ve správě podniku k 31. 12. 2012

Odběry povrchové vody za rok 2012

Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě 11 154 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek předsta-
vuje hodnotu 10 621 mil. Kč. 

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody Skutečnost

2008

Skutečnost

2009

Skutečnost

2010

Skutečnost

2011

Skutečnost

2012

Celkem 150 115 148 330 141 308 135 730 131 658

Z toho: PKP 10 228 13 128 7 633 10 876 9 480

PVN 7 786 3 922 2 921 4 314 4 217

Poznámka: PKP – Podkrušnohorský přivaděč
  PVN – Průmyslový vodovod Nechranice

Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku snížilo o 4 072 tis. m3.

Proti plánu byly skutečné odběry povrchové vody nižší o 1 942 tis. m3 , a to zejména vlivem neplněných odběrů akciových spo-
lečností ČEZ, Unipetrol a Sokolovská uhelná, právní nástupce.

Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč

Pozemky 445

Budovy 523

Nádrže 3 043

Úpravy toků 4 341

Ostatní stavby 1 066

Technologie na VD a MVE 590

Dopravní a mechanizační prostředky 190

Nedokončený majetek 83

Ostatní dlouhodobý majetek 340

Celkem dlouhodobý majetek 10 621

4 %

5 %

29 %

10 %

6 %

2 %

1 %

3 %

41 %

[tis. m3/rok]

150 000

100 000

0

2008

150 115
148 330

141 308
135 730

131 658

2009
2010

2011
2012

[rok]
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Rozdělení placených odběrů povrchové vody v tis. m3

2008 2009 2010 2011 2012

Odběr vody celkem 150 115 148 330 141 308 135 730 131 658

V tom:

vodárny 51 514 50 299 48 582 46 162 44 954

energetika a teplárny 56 149 58 539 53 276 53 927 53 428

ostatní průmysl a služby 42 416 39 463 39 415 35 635 33 276

zemědělství 36 29 35 6 0

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zaujímá v našem státním podniku přední místo a je naším druhým největším 
zdrojem příjmů. Množství vyrobené elektrické energie v malých vodních elektrárnách (MVE), které jsou většinou nedílnou sou-
částí našich vodních děl, je závislé především na hydrologické situaci. Ta pro výrobu elektrické energie v roce 2012 nebyla pří-
liš příznivá.

V roce 2012 jsme provozovali všech pět fotovoltaických elektráren. Na jejich výrobě se projevila nadprůměrná intenzita slu-
nečního svitu v tomto roce. FVE se podílely na výrobě elektrické energie 187 038 kWh. To je zvýšení výroby FVE o 6,5 % opro-
ti předchozímu roku.

Rovněž byla dokončena rekonstrukce malé vodní elektrárny Kadaň. Rekonstrukce umožnila zvýšit hodnotu dosažitelného vý-
konu a zajistit příznivější výkupní ceny vyráběné elektrické energie.

Na celkové výrobě elektrické energie se projevila nepříznivá hydrologická situace. Do distribuční soustavy jsme dodali celkem 
76 145 139 kWh.

Energetika

Rok 2008 2009 2010 2011 2012

Počet (MVE) 21 21 21 21 21

Počet (FVE) 1 5 5 5

Výroba (MWh) 94 056 90 026 106 228 81 310 77 609

Roční výroba elektrické energie

Struktura placených odběrů povrchové vody 
v roce 2012 dle skupin odběratelů

vodárny

energetika a teplárny

ostatní průmysl a služby

zemědělství

0 %

25 %
34 %

41 %

[MWh]

40 000

0

80 000

120 000

2008
2009

2010

2011

2012 [rok]
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Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku

V roce 2012 probíhaly akce oprav zaměřené jak na vodní toky, tak i na vodní díla. 

Opravami, prováděnými v naprosté většině dodavatelsky, odstraňujeme částečné fyzické opotřebení nebo poškození majetku 
ve správě a vracíme jej do projektovaných parametrů. V roce 2012 jsme především pokračovali na odstraňování povodňových 
škod po povodních z roku 2010. Finanční prostředky k odstraňování následků povodní čerpáme z vlastních zdrojů státního pod-
niku a z dotačního programu 229 110 „Odstraňování následků povodní na státním vodohospodářském majetku“. 

Při přípravě oprav vždy posuzujeme nezbytnost obnovovat všechna opevnění formou opravy, zvláště u rozsáhlých poškození, 
tzv. tvrdých úprav (kamenné zdi, dlažby, betonové konstrukce), nebo zda je možné, s ohledem na současné funkce vodního 
toku, zvolit jiné druhy opevnění a úpravy lépe vyhovující ochraně přírody a krajiny. Tím dochází k prospěšnému prolínání akcí 
oprav a rekonstrukcí a naplňování poslání Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe.

Údržbou, prováděnou ve většině případů vlastními pracovníky, zpomalujeme fyzické opotřebení majetku ve správě a tím před-
cházíme nebo oddalujeme potřebu provádění fi nančně nákladnějších oprav či rekonstrukcí. V roce 2012 jsme se intenzivně vě-
novali i tokům a vodním dílům převzatým od ZVHS v roce 2011.

Povodňové prohlídky a odstraňování povodňových škod

V roce 2012 spoluorganizoval náš podnik s povodňovými orgány povodňové prohlídky na 111 vodních tocích ve správě Povodí Ohře.

Při povodňových prohlídkách bylo konstatováno, že se stále ještě na tocích vyskytují závady související s neodstraněnými násled-
ky povodní z roku 2010, zejména na Děčínsku a Českolipsku, kde povodně způsobily porušení opevnění koryt vodních toků, 
nátrže břehů, vymletí dna včetně podemletí břehových porostů, náplavy a zátarasy z neseného materiálu. Odstranění závad je 
zařazeno do plánů oprav a údržby, které se průběžně plní. Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2012 se na velkém po-
čtu závad podílel břehový porost, přestože je mu neustále věnována pozornost. V zimním období každoročně probíhá údržba 
břehových porostů za účelem jejich omlazení a ozdravění.

Celkové hodnocení péče o dlouhodobý hmotný majetek v mil. Kč

Měsíční výroba elektrické energie

investice
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Oddělení ekologie státního podniku Povodí Ohře zajišťuje činnosti spojené s ochranou životního prostředí. S narůstajícím po-
čtem druhů fauny i fl óry, které se vyskytují na tocích v naší správě, se prohlubuje potřeba zajištění jejich ochrany při péči o vod-
ní díla i neupravená koryta vodních toků. 

Další časově i věcně velmi náročnou činností je hodnocení rizik dle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. 
známé pod názvem Ekologická újma. Ekologická újma je jinými slovy nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo mě-
řitelné zhoršení funkcí, které se může projevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů a planě ros-
toucích rostlin, nebo na přírodních stanovištích, na podzemních nebo povrchových vodách či půdě.

Dle seznamu přílohy č. 1 zákona č. 167/2008 Sb. byly vytipovány provozní činnosti, které se týkají státního podniku Povodí 
Ohře. Provozních činností je celkem šest. Týkají se vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Dále od-
běrů povrchových a podzemních vod podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu. Vzdouvání nebo akumula-
ce povrchových vod také patří do významné skupiny provozní činnosti. V neposlední řadě se provozní činnost zabývá zachá-
zením se závadnými látkami a zacházením s nebezpečnými chemickými látkami, chemickými přípravky či směsmi. Provozních 
míst máme více než 300.

Území ve správě Povodí Ohře se nachází v ekologicky velmi hodnotných oblastech, které významně ovlivnily bodové hodnoce-
ní. Mezi velmi významné lokality z ekologického hlediska patří např. Terezín, Doksany, vodní dílo Podhora, Jesenice, Stanovi-
ce, Skalka, Křímov a Kamenička.

Ekologická újma je neustálý a měnící se proces, u kterého se musí sledovat jakékoliv změny nově vzniklých či ukončených pro-
vozních činností, změny provozních míst s ekologickým podtextem, jako jsou nově vyhlášené EVL, Ptačí a minerální oblasti. Nej-
větší a časově nejnáročnější je evidence změn v množství nebo obsahu závadných látek a chemických přípravků.

Vodní díla jsou od počátku věků stavěna z důvodu potřeby ovlivňování množství a kvality vody v čase. Vodní díla na straně jed-
né slouží svému účelu, ale na straně druhé se stávají potenciálním rizikem pro své okolí. Péče o jejich bezpečnost je jednou z vý-
znamných a věcně, fi nančně i časově náročných činností. Z důvodu udržení bezpečného a dostatečně efektivního provozová-
ní vodních děl jsou prováděny činnosti průběžné i realizovány jednorázové akce, ze kterých představujeme následující výběr.

Probíhala hlavní část stavby VD Janov – sanace průsaků podložím II. etapa, která je součástí generální opravy hráze. Vý-
stavba v roce 2012 byla charakteristická ražením velké části injekční štoly, jejího provizorního i defi nitivního vystrojení a prove-
dením injekční clony v podloží hráze. Ražba probíhala pomocí trhacích prací, injektáž pomocí vrtné a injektážní techniky. Stav-
ba bude dokončena v roce 2013.

Byla dokončena rekonstrukce skluzu od bezpečnostního přelivu VD Chřibská. Projektovaná náhrada pěti dilatačních blo-
ků byla realizována již v roce 2011. V roce 2012 byla provedena konstrukce kamenného obkladu a přemostění skluzu.

Z akce rekonstrukce jezu Doksany byla v roce 2012 dokončena stavba i montáž druhého ze dvou jezových polí hrazeného 
klapkou místo původních válcových uzávěrů. Do řádného provozu bude dílo uvedeno až v roce 2013.

Ekologie

Bezpečnost VD

Investice

Plán 2012 Plnění k 31. 12. 2012
Plnění k plánu 2012 

(%)

Stavby, technologie 129 000 73 022 57

Dotace na DlHM 407 077 239 111 59

Dotace na DlNM 21 074 8 386 40

SZNR 19 000 13 352 70

Projektové práce 11 485 13 167 115

Ostatní náklady na DlHM + pozemky 8 000 8 239 103

DlNM 3 707 1 798 49

INVESTICE CELKEM 599 343 357 075 60

Finančně významné investiční akce stavebního charakteru fi nancované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik – rok 2012

Závod Karlovy Vary 

• Jez Loket dolní – rekonstrukce obtokového kanálu

• VT Jáchymovský p. – ř. km 6,700–6,805, vybudování opevnění levého břehu
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Závod Chomutov

• MVE Kadaň, TG – generální oprava

• VD Kadaň – hladinová regulace

• HC Nechranice, TG 1 a TG 2 – vzduchotechnika technologie

• ŠP LBP Kamenička nad rozdělovacím objektem – rekonstrukce

• ČS Stranná – nouzové napájení čerpací stanice elektrickou energií

• Areál závodu CV, hala 2 – rekonstrukce elektroinstalace

Závod Terezín

• Rekonstrukce Falknovské Kamenice v České Kamenici u Plusu

• Kamenice v České Kamenici, Havlíčkova ul. – opevnění LB v ř. km. 23,050–23,080

• Rekonstrukce Bílého potoka v Kunraticích nad hasičárnou

• OPŠ 08/2010 – Rekonstrukce Fojtovického potoka, Fojtovice

• ŠP Martiněves – zabezpečení obtokového koryta a nátoku do přehrážky

• Rekonstrukce Bílého potoka v Kunraticích od č. p. 10 k penzionu Laguna

Porovnání plánu a plnění oprav v tis. Kč
Plán 2012 Plnění k 31. 12. 2012

Plnění k plánu 
2012 v %

Závod Karlovy Vary 23 000 25 841 112

Závod Chomutov 61 500 66 247 108

Závod Terezín včetně OPŠ 152 959 116 690 76

Podnikové ředitelství 1 000 952 95

OPRAVY CELKEM 238 459 209 730 88

Dodavatelské opravy

Finančně významné akce charakteru oprav fi nancované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik – rok 2012

Závod Karlovy Vary

• VT Teplá – spárování zdí, těžení sedimentů

• VT Ohře – spárování levobřežní opěrné zdi (Cheb)

• VT Chodovský potok – oprava zdí

• VD Březová – údržba břehových porostů v zátopě

Závod Chomutov

• MVE Kadaň, TG – generální oprava

• Sviní potok, ř. km 1,405–3,002 (Řetenice) – oprava stropu krytého profi lu

• ŠP Bukov – Klíšský p., ř. km  2,753 – oprava tělesa

• VD Otvice – oprava napouštěcího potrubí

• VD Klášterec – nátěr klapek jezových polí č. 1, 2, 3

• VD Nechranice – oprava návodního líce

• VD Kadaň – oprava kaverny 3. přelivného pole

• Klíšský p. (Bukov), ř. km cca 3,585–3,671 – oprava povodňových škod

• Klíšský p. (most u RD – sil. most Božtěšice–Strážky) – oprava koryta

Závod Terezín

• Oprava Falknovské Kamenice v Srbské Kamenici nad řetězovou lávkou

• Havárie zdiva v České Kamenici nad pekárnou

• Poustka (ř. km 0,000–1,825) – oprava opevnění poškozené povodní 07/2009
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Investice

Plán: 428,151 mil. Kč

Z toho:

Čerpání dotace na DlHM: 407,077 mil. Kč

Čerpání dotace na DlNM: 21,074 mil. Kč

Skutečnost: 247,497 mil. Kč

Z toho:

Skutečnost čerpání dotací na DlHM: 239,111 mil. Kč

Skutečnost čerpání dotací na DlNM: 8,386 mil. Kč

Opravy

Plán: 111,636 mil. Kč

Z toho:

čerpání rezervy na povodně: -6,323 mil. Kč

zůstatek rezervy na povodně: 19,813 mil. Kč

Skutečnost: 77,441 mil. Kč

Z toho:

čerpání rezervy na povodně: -8,344, mil. Kč

zůstatek rezervy na povodně: 24,591 mil. Kč

Rozdíl skutečného čerpání dotací oproti plánu byl ovlivněn zejména z důvodu výrazného šetření nákladů po uskutečněných vý-
běrových řízeních, dále pak u dotačního programu 129 120 Ministerstva zemědělství z důvodu vyřazení 6 akcí navrhovatelů 
z evidence programu a u dotačního programu OPŽP z důvodů časově náročnějšího rozhodování o poskytnutí dotace pro řád-
ně uplatněné žádosti oproti původním předpokladům.

Čerpání dotačních prostředků v roce 2012

Dotační programy Ministerstva zemědělství

Program 129 120 – prevence před povodněmi II

Roční plán 2012: 215,069 mil. Kč

Skutečnost čerpání 2012: 185,671 mil. Kč

Z toho:

akce žadatele Povodí Ohře, státní podnik: 48,071 mil. Kč

akce navrhovatelů PPO: 137,600 mil. Kč

V zajištění je 19 akcí programu, z toho 12 akcí je již dokončeno (z toho 1 akce SZÚ).
V realizaci je 7 akcí (z toho 2 akce PD DSP a inženýring).

Významné akce navrhovatelů PPO:
Protipovodňová opatření – Bohušovice nad Ohří – v realizaci.
Zhotovitel Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., ukončení díla se předpokládá do 15. 06. 2013. 

Protipovodňová opatření města Terezín – v realizaci.
Zhotovitel Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. + Geosan Group a.s. + Navimor-Invest s.a., ukončení díla se předpo-
kládá do 30. 06. 2013.

Protipovodňová ochrana Sokolova na Lobezském potoce – ukončeno.

Protipovodňová opatření obce Královské Poříčí – ukončeno.

Program 229 110 – odstranění následků povodní 

Roční plán 2012 160,894 mil. Kč

Skutečnost čerpání 2012 127,378 mil. Kč

229 117 – OPŠ 08/2010 – roky 2011–2013

V zajištění je 36 akcí programu, z toho 16 akcí je již dokončeno.
V realizaci je 20 akcí.
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Operační program životního prostředí (OPŽP)

Roční plán 2012 117,080 mil. Kč

Skutečnost čerpání 2012 11,659 mil. Kč

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Vyhodnocení povodňových rizik, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik – čerpáno 8,386 mil. Kč

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů na jezu Doksany na Ohři – čerpáno 3,273 mil. Kč 

V roce 2013 bude končit stávající sedmileté programové období 2007–2013 tohoto operačního programu. Nařízení EU stano-
vilo dvouletý přesah do dalšího programovacího období pro ukončení realizace a profi nancování projektů v OPŽP.

Programy přeshraniční spolupráce Cíl 3

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013

Problematika živin a sinic v nádrži Skalka – ukončeno
Zprávy o udržitelnosti projektu budou předkládané do 31. 12. 2014.

Česko-německá ekologická vodní turistika – ukončeno
Zprávy o udržitelnosti projektu budou předkládané do 31. 12. 2016.

Zjišťování opětovného nárůstu obsahu Hg na přítoku do nádrže Skalka – ukončeno
Zprávy o udržitelnosti projektu budou předkládané do 31. 12. 2016.

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 – část VD 
Fláje – měření přítoků do nádrže (sondy) – čerpáno 0,230 mil. Kč

Připravovaná akce pro II. plánovací období Programu Cíl 3 – Ziel 3:
Informační centrum Fláje

V rámci přeshraniční spolupráce jsme byli přizváni KÚÚK k účasti na projektech:
Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – 1. etapa

Projekt Vodamin
Předmětem projektu  je výzkum podzemních a povrchových vod v uhelných revírech, predikce vlivu zvyšování hladiny pod-
zemní vody, úprava důlních vod  a návrhy opatření pro hornické oblasti po ukončení těžby. 

Wasserhaus Eibenstock
Předmětem projektu je výstavba informačního centra na vodním díle Eibenstock.

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

Roční plán 2012: 44,944 mil. Kč

Skutečnost čerpání 2012: 0 mil. Kč

Akce priority 1 dle 2. aktualizace Koncepce programu 15. mld.:
Revitalizace přeložky Vesnického potoka – v realizaci
Zhotovitel DTS Vrbenský a. s., staveniště předáno dne 19. 9. 2012.

Akce priority 2 dle 2. aktualizace Koncepce programu 15. mld.:
Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru – v přípravě
Ve spolupráci s KÚÚK se zajišťují možnosti budoucího fi nancování stavby.
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Počátkem roku 2012 začaly přípravné práce pro zpracování „Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků 
Labe“. Během prvního čtvrtletí byl k připomínkám veřejnosti a uživatelům vody zveřejněn „Časový plán a program prací pro 
zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik“. Během šestiměsíční lhůty měla široká veřejnost opět mož-
nost uplatnit své připomínky ke zveřejněnému materiálu. 

V první polovině roku byla zpracována „Maketa plánu dílčího povodí“, která zajišťuje jednotný postup všech správců povodí 
při zpracování Plánů dílčích povodí.

Probíhala příprava dat a podkladů pro zpracování „Souhrnné zprávy o plnění opatření zařazených do Programu opatření v I. plá-
novacím období“ a příprava pro zpracování dat v rámci Modré zprávy 2012 (Zpráva o stavu vodního hospodářství v roce 2012).

Pro II. plánovací období byly provedeny změny ve vymezení vodních útvarů povrchových vod tekoucích. Proběhla aktualizace 
„Strategie zapojení veřejnosti a uživatelů vody do procesu plánování v oblasti vod“ pro období 2013–2016.

Koncem roku 2012 byl sestaven „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a dolní-
ho Labe“. Významné problémy nakládání s vodami jsou specifi kovány v několika okruzích, mezi které patří např.:

• Nedostatečná vodohospodářská infrastruktura aglomerací 

• Eutrofi zace vodních nádrží

• Abraze na vodních nádržích

• Staré ekologické zátěže

• Nadměrné znečištění povrchových vod (fosforem, dusíkem, pesticidy, sírou)

• Nevhodné antropogenní ovlivnění přirozeného stavu koryt vodních toků 

• Sezónní vysychání drobných vodních toků

• Oblasti s významným povodňovým rizikem (úseky vodních toků určených pro tvorbu povodňových map)

• Důlní vody

Přehled významných problémů nakládání s vodami v dílčím povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe bude od 1. 5. 2013 
po dobu šesti měsíců zpřístupněn veřejnosti a uživatelům vody k připomínkám jak v listinné, tak i v elektronické podobě.

V průběhu celého roku 2012 probíhala aktualizace analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí, která 
bude pokračovat i v roce 2013.

Souběžně s přípravou Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe probíhají podkladové práce pro zpra-
cování Plánu pro zvládání povodňových rizik. V rámci těchto prací byly, na základě potřebných podkladů, v roce 2012 v oblas-
tech s významným povodňovým rizikem sestaveny matematické povodňové modely a byly zpracovány mapy povodňového ne-
bezpečí. Zároveň probíhaly práce, které budou podkladem pro tvorbu map povodňových rizik.

Plánování v oblasti vod

Změny ve vymezení vodních útvarů povrchových vod tekoucích v dílčím povodí Ohře, 
 dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Hranice

Rozdělené a sloučené VÚ

Sloučené VÚ

Rozdělené VÚ

Povodí vodního útvaru povrchových vod

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj
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Povodí Ohře, státní podnik, jako správce povodí a správce vodních toků, dbá na ochranu a kontrolu jakosti povrchových a pod-
zemních vod a dále hájí zájmy dané platným Plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe a platnou legislativou, zejména vod-
ním zákonem a Plánem hlavních povodí České republiky. 

Například z dlouhodobého monitoringu povrchových vod v řece Bílině v ukazateli celkový fosfor (viz přiložený graf Celkový fos-
for v podélném profi lu Bíliny), je zřetelný negativní vliv na jakost povrchových vod způsobený vypouštěním komunálních od-
padních vod z města Jirkov a následné zachycení znečištění ve vodním díle Újezd. I níže po toku řeky Bíliny lze z předloženého 
grafu vysledovat, že na vnosu fosforu do řeky Bíliny se podílí především městské aglomerace, tj. čistírny odpadních vod, odleh-
čovací komory a volné výusti.

Povodí Ohře, státní podnik, usiluje o zlepšení jakosti vod nejen vyjadřovací činností v rámci vodoprávních řízení, ale i vlastní vý-
zkumnou prací. 

V roce 2012 Povodí Ohře, státní podnik, spolupracoval přes specializovanou fi rmu na mezinárodním projektu: „Výzkum mož-
nosti minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“, který byl částečně hrazen z do-
tačního titulu „Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 – Cíl 3“.  Povodí 
Ohře, státní podnik, se v rámci tohoto projektu zavázal ke zpracování studie „Defi nice zdrojových rašelinišť“. Tato studie byla 
dokončena na podzim roku 2012. S výsledky studie byla odborná veřejnost seznámena na semináři v sídle státního podniku. 
Veškeré práce spojené s tímto mezinárodním projektem budou ukončeny až na podzim roku 2013.

Projektem, na kterém spolupracuje Povodí Ohře, státní podnik, s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, 
v. v. i., je vytvoření „Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofi -
zace“. Tento projekt je částečně hrazen Technologickou agenturou ČR a soustředí se na omezení jednoho z nejpodstatnějších 
antropogenních jevů, kterým je eutrofi zace vod a s ní spojené nepříznivé důsledky, projevující se zhoršenou jakostí vody v nádr-
žích a omezenými možnostmi jejich dalšího využití. Cílem projektu je zpracování metodiky hodnocení významnosti zdrojů zne-
čištění v povodí vodních nádrží a vytvoření specifi ckého nástroje typu DSS (Decision Support System) pro rozhodování o priori-
tách opatření při omezení vlivu různých zdrojů znečištění na eutrofi zaci vodních nádrží a jeho následné otestování na skuteč-
ném povodí nádrže Nechranice a detailněji na povodí vodárenské nádrže Stanovice.

Ochrana a kontrola jakosti vod

Rozliv při průtoku Q
100

 na Ohři s vyznačením hloubek

Celkový fosfor v podélném profi lu Bíliny (mg/l)
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Kontrolu povrchových vod zajišťují vodohospodářské laboratoře Povodí Ohře, státní podnik, které v roce 2012 značnou částí 
své kapacity zajišťovaly monitoring povrchových vodních útvarů tekoucích a stojatých vod.

Program provozního monitoringu povrchových vod na rok 2012 byl řádně připraven v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES v ter-
mínu určeném schváleným Rámcovým programem monitoringu. Ačkoliv Rámcový program monitoringu určuje termín schvále-
ní Ministerstvem životního prostředí (MŽP) do konce předcházejícího roku, na žádost o jeho schválení MŽP nereagovalo. Přesto 
byl monitoring povrchových vod v roce 2012 v navrženém rozsahu realizován, aby byla zajištěna data zejména z profi lů bývalé 
státní sítě jakosti vody, mezinárodních profi lů, hraničních profi lů a data pro nitrátovou směrnici, vyhodnocování stavu vodních 
útvarů, podporu vodohospodářských úřadů i vlastní činnost Povodí Ohře, státní podnik.

Celkové náklady státního podniku Povodí Ohře na monitoring povrchových vod oblasti povodí Ohře a dolního Labe činily 
25 782 116 Kč. Celý tento monitoring byl hrazen z vlastních zdrojů státního podniku. MŽP neposkytlo žádné fi nanční prostředky.

V roce 2012 se prováděl pravidelný monitoring na 251 profi lech tekoucích vod a na 33 profi lech tekoucích vod převzatých od 
ZVHS. Na stojatých vodách se prováděl monitoring na 17 vodních nádržích, monitorovalo se zde celkem 82 profi lů.

V roce 2012 bylo ve vodohospodářských laboratořích zpracováno zhruba 7100 vzorků.

Začátek roku byl hydrologicky nadprůměrný vlivem odtávání sněhové pokrývky napadlé v zimě roku 2011. Netypicky se na ho-
rách zvyšovala zásoba vody ve sněhu, zatímco dolní a střední výškové partie území postupně odtávaly. Tento trend trval až do 
přelomu měsíců leden a únor, kdy v naší oblasti dominoval arktický mráz v délce 3 týdnů. Toto nezvykle dlouhé období se sil-
nými mrazy přineslo celou řadu komplikací na vodních tocích ve formě ledových jevů. Nejvíce postižená byla oblast mezi Perš-
tejnem a Kadaní na řece Ohři. Rozliv vody vlivem zamrznutí koryta dosahoval hranice teoretického rozlivu 100leté vody. Přitom 
přítok do VD Nechranice se pohyboval okolo 30 m3/s. Na konci měsíce února přišlo oteplení, které způsobilo odtání celé záso-
by vody uložené ve sněhu převážně v horských oblastech. Od dubna do konce roku byla vodnost hluboko pod dlouhodobým 
průměrem. Dá se konstatovat, že vodnost v měsíci dubnu odpovídala vodnosti typické pro letní měsíce. Podzimní období po-
kračovalo ve stejném trendu. Charakter podprůměrné vodnosti v celé oblasti byl způsoben nevýraznými srážkami, vyskytujícími 
se převážně jen z bouřek. I přes slabou vodnost v povodí nedošlo k ohrožení zásobování průmyslu a obyvatelstva vodou. Suché 
období odeznělo ve třetí dekádě měsíce prosince, kdy napadlý sníh z povodí odtál a částečně doplnil podzemní vody a nádrže.

V roce 2012 došlo k jedné povodňové situaci. Jednalo se o povodňovou situaci v měsíci červenci z přívalového deště. Zasaženo 
bylo území povodí Kamenice. Při povodni nevznikly významné škody na majetku. 

Automatizovaná měřicí síť

V roce 2012 nedošlo k fyzickému rozšíření měrné sítě VHD. Práce pokračovaly převážně na administrativní přípravě projektů 
o rozšíření měrné sítě, která bude realizována pravděpodobně v letech 2013 a 2014.

Povodí Ohře se spolu s dalšími složkami podílí i na odstraňování následků havárií ohrožujících kvalitu podzemních a povrcho-
vých vod. Havarijní technici státního podniku nejčastěji zasahují v případě havárií spolu s Hasičským záchranným sborem a v pří-
padě 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 2012 byl z hlediska počtu havárií nadprůměrný (viz graf), přičemž více než polovinu havárií tvořily úniky ropných látek z růz-
ných zařízení a havarovaných dopravních prostředků. Jednou z havárií, která si mohla vyžádat velké škody na životním prostředí 
a dost možná i lidských životech, byl nelegální odběr ropných látek z produktovodů společnosti ČEPRO v Komořanech u Mostu.

Monitoring povrchových vod

Hydrologická situace

Havárie ohrožující jakost vody

Vývoj počtu havárií na území v působnosti Povodí Ohře, státní podnik v letech 2008–2012
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Rok 2012 znamenal v hospodaření státního podniku  Povodí Ohře pokračování situace v roce předešlém. Plánovaný zisk byl spl-
něn, ale cesta k tomuto výsledku byla opět mimořádně náročná. Pokračoval propad odběrů povrchové vody jak proti skuteč-
nosti minulého roku, tak proti plánu. A již druhý rok se opakovaly výrazně nepříznivé hydrologické podmínky pro výrobu elek-
třiny v malých vodních elektrárnách. Nižší tržby byly znovu pokryty opatřeními k úspoře nákladů a využitím zdrojů vytvořených 
v minulých letech. 

Během roku nedošlo k narušení platební schopnosti podniku, veškeré závazky byly hrazeny v dohodnutých lhůtách a objemech.

Účetní závěrku a vykázaný výsledek hospodaření za rok 2012  ověřila  nezávislá auditorská fi rma, která potvrdila, že podávají 
věrný a poctivý obraz hospodaření státního podniku Povodí Ohře.

Ekonomika podniku

Personální, mzdová a sociální oblast

Počet zaměstnanců

Povodí Ohře zaměstnávalo k 31. 12. 2012 celkem 622 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2012 činil 
616 osob – 277 zaměstnanců v dělnických profesích a 339 v technicko-hospodářských funkcích. V minulých letech byla připra-
vena a realizována řada rozsáhlých organizačních změn a racionalizačních opatření vedoucích k výraznému snížení počtu za-
městnanců. V  souvislosti s převodem správy určených drobných vodních toků ze ZVHS na Povodí Ohře v roce 2011 došlo však 
k nárůstu počtu zaměstnanců.

Mzdový vývoj

Vedení státního podniku usiluje o realizaci takového mzdového vývoje, který koresponduje se zvyšujícími se nároky na kvalifi -
kovanost, odpovědnost, samostatnost a intenzitu práce a zároveň je v relaci s ekonomickými výsledky podniku. Průměrný mě-
síční výdělek vzrostl proti předchozímu roku o 3,9 %. Vzhledem k dosažené míře infl ace v roce 2012 došlo k růstu reálné mzdy 
o 0,6 %, tento růst vyrovnal pokles reálné mzdy zaměstnanců podniku v roce 2011.

Program vzdělávání

Program vzdělávání zaměstnanců se soustředil zejména na skupinové a individuální kurzy, semináře a školení k prohloubení 
kvalifi kace zaměstnanců a k získání zvláštních oprávnění nutných k výkonu povolání. Pozornost je věnována také rozvoji mana-
žerských schopností a dovedností vedoucích zaměstnanců a personálních rezerv. Na vzdělávání svých zaměstnanců podnik vy-
naložil 1 151 tis. Kč, což činí 0,5 % z objemu mzdových prostředků. Ve školním roce   2012/13 si doplňuje či zvyšuje kvalifi ka-
ci kombinovaným studiem celkem 33 zaměstnanců, dalších 7 zaměstnanců v roce 2012 úspěšně studium ukončilo. Kvalifi kač-
ní dohoda byla uzavřena se 2 zaměstnanci.

Struktura výnosů za rok 2012

tržby za povrchovou vodu

ostatní tržby

fi nanční výnosy

tržby za elektřinu

ostatní výnosy

Struktura nákladů za rok 2012
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Sociální program

Povodí Ohře přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění. Posky-
tuje 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 2012 činily 12 071 tis. Kč.

Bezpečnost práce

Systém řízení BOZP se ve státním  podniku realizuje v souladu s novými moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. 
V roce 2012 se stalo 7 pracovních úrazů s dočasnou pracovní neschopností. Příčinou, téměř ve všech případech, bylo nepředví-
datelné riziko práce či špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. Na osobní ochranné pracovní prostředky vynaložil podnik 
celkem 2 228 tis. Kč a na závodní lékařskou preventivní péči včetně ochranného očkování 264 tis. Kč.

Věková struktura zaměstnanců

do 30 let

31 až 40 let

41 až 50 let

51 až 60 let

61 a více let

Kvalifi kační struktura zaměstnanců
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Označení AKTIVA Číslo 
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. 
období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 001 11153623 -6129096 5024527 5074855

B. Dlouhodobý majetek 002 10620574 -6126532 4494042 4575684

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 71549 -52557 18992 23201

1. Software 004 23195 -22053 1142 1277

2. Ocenitelná práva 005 473 -473 0 0

3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 006 46171 -30031 16140 21291

4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 007 1710 0 1710 633

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 008 10537625 -6062575 4475050 4552483

B. II. 1. Pozemky 009 444932 -148661 296271 291425

2. Stavby 010 8973243 -5105371 3867872 3852130

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 011 1034456 -800066 234390 256283

4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 012 1749 -1174 575 654

5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 013 83235 -7303 75932 151805

6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný ma-
jetek

014 10 0 10 186

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

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

C. Oběžná aktiva 017 527057 -2564 524493 494166

C. I. Zásoby 018 5784 0 5784 5839

C. I. 1. Materiál 019 3428 0 3428 3410

2. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 020 2356 0 2356 2429

C. II. Dlouhodobé pohledávky 021 58 0 58 80

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 022 30 0 30 55

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 023 28 0 28 25

C. III. Krátkodobé pohledávky 024 202168 -2564 199604 260183

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 025 77230 -2544 74686 76553

2. Stát – daňové pohledávky 026 0 0 0 20336

3. Krátkodobé poskytnuté zálohy 027 2336 0 2336 1700

4. Dohadné účty aktivní 028 338 0 338 157

5. Jiné pohledávky 029 122264 -20 122244 161437

C. VI. Krátkodobý fi nanční majetek 030 319047 0 319047 228064

C. IV. 1. Peníze 031 269 0 269 203

2. Účty v bankách 032 318778 0 318778 227861

D. I. Časové rozlišení 033 5992 0 5992 5005

D. I. 1. Náklady příštích období 034 5938 0 5938 4989

2. Příjmy příštích období 035 54 0 54 16

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč)
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Označení PASIVA Číslo 
řádku

Stav v běžném 
účet. období

Stav v minulém 
účet. období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 036 5024527 5074855

A. Vlastní kapitál 037 4675639 4659315

A. I. Základní kapitál 038 4068283 4068283

A. I. 1. Základní kapitál 039 4068283 4068283

A. II. Kapitálové fondy 040 335628 326558

1. Ostatní kapitálové fondy 041 335628 326558

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 042 260444 259716

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 043 97279 96770

2. Statutární a ostatní fondy 044 163165 162946

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  
(+/-) ř. 32 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

045 11284 4758

B. Cizí zdroje 046 348149 414707

B. I. Rezervy 047 55680 36111

1. Rezerva na daň z příjmů 048 8638 0

2. Ostatní rezervy 049 47042 36111

B. II. Dlouhodobé závazky 050 93462 93952

1. Dlouhodobé přijaté zálohy 051 264 759

2. Odložený daňový závazek 052 93198 93193

B. III. Krátkodobé závazky 053 199007 284644

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 054 34495 89199

2. Závazky k zaměstnancům 055 23427 23316

3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 056 13984 14132

4. Stát – daňové závazky a dotace 057 122469 154966

5. Krátkodobé přijaté zálohy 058 486 486

6. Dohadné účty pasivní 059 2018 1728

7. Jiné závazky 060 2128 817

C. I. Časové rozlišení 061 739 833

C. I. 1. Výdaje příštích období 062 302 305

2. Výnosy příštích období 063 437 528
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Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období

řádku běžném minulém

a b c 1 2

II. Výkony 01 761140 747356

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 02 757676 743355

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 03 -73 61

3. Aktivace 04 3537 3940

B. Výkonová spotřeba 05 303626 294055

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 06 52491 58828

B. 2. Služby 07 251135 235227

+ Přidaná hodnota 08 457514 453301

C. Osobní náklady 09 320239 300058

C. 1. Mzdové náklady 10 232259 213867

C. 2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 77981 76708

C. 3. Sociální náklady 12 9999 9483

D. Daně a poplatky 13 2749 2279

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

14 195709 196617

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 15 12194 2496

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 16 12191 2492

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 17 3 4

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu

18 1545 876

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 19 1542 872

F. 2 Prodaný materiál 20 3 4

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

21 9103 -16012

IV. Ostatní provozní výnosy 22 84168 34778

H. Ostatní provozní náklady 23 9037 5519

* Provozní výsledek hospodaření 24 15494 1238

X. Výnosové úroky 25 4787 3543

XI. Ostatní fi nanční výnosy 26 57 792

O. Ostatní fi nanční náklady 27 411 603

* Finanční výsledek hospodaření 28 4433 3732

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 29 8643 212

Q. 2. - odložená 30 8643 212

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 31 11284 4758

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 32 11284 4758

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 33 19927 4970

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč)
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r. 2012 r. 2011

P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 228 064 233 581

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 19 927 4 970

A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 194 949 184 062

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

195 759 196 617

A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv 9 103 -16 012

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) -10 754 -1 619

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0

A.1.5 Vyúčt. nákl.úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) -4 787 -3 543

A.1.6 Ostatní nepeněžní operace 5 628 8 619

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

214 876 189 032

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) -2 842 -4 816

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

65 078 -98 805

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

-67 975 93 895

A.2.3 Změna stavu zásob (+,-) 55 94

A´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami (A´+ A.2) 212 034 184 216

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

A.4 Přijaté úroky  4 787 3 543

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) 0 0

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

0 0

A´´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A´´ + A.3 až A.6) 216 821 187 759

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -133 176 -177 893

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 12 247 1 959

B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-,+) 0 0

B´´´ Čistý peněžní tok vztahující se k invest. činnosti (B.1 až B.3) -120 929 -175 934

Peněžní toky z fi nanční činnosti

C.1 Změna stavu dlouhodob., popř. krátkodobých závazků (+,-) -495 -242

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6) -4 414 -17 100

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

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

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

C.2.4 Úhrada ztráty společníky (+)

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (+,-) -4 414 -17 100

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 společ-
nosti (-)

C´´´ Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti (C.1 + C.2) -4 909 -17 342

F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A´´´ + B´´´ + C´´´) 90 983 -5 517

R Stav peněžních prostředků na konci období (P +,-F) 319 047 228 064

Přehled o peněžních tocích (cash fl ow) k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč)
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč)

Ozn. Název Minulé účet. období Sledované účet. období

Počáteční 
zůstatek

Snížení Zvýšení Konečný 
zůstatek

Počáteční 
zůstatek

Snížení Zvýšení 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 95 570 0 1 200 96 770 96 770 0 509 97 279

F. Ostatní fondy ze zisku 169 542 17 101 10 505 162 946 162 946 4 414 4 633 163 165

F.1. FKSP 31 572 4 995 4 249 30 826 30 826 4 414 4 633 31 045

F.2. Fond investiční výstavby 81 598 0 6 256 87 854 87 854 0 0 87 854

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

* Fondy ze zisku celkem 265 112 17 101 11 705 259 716 259 716 4 414 5 142 260 444

G. Kapitálové fondy 82 650 565 034 808 942 326 558 326 558 41 925 50 995 335 628

H. Rozdíly z přecenění nezahrnu-
té do VH

I. VH ve schvalovacím řízení 11 776 4 758

J. Neuhrazená ztráta minulých let

K. Výsledek hospodaření po zdanění 4 758 11 284

* Vlastní kapitál celkem 4 427 821 4 659 315 4 659 315 4 675 639
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I. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

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

Datum vzniku:  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 vedeném KS v Ústí nad Labem, odd. A, vl. č.13052.

Zakladatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, IČ: 00020478
 Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Jan Ludvík, MBA, 
 den vzniku oprávnění: 17. 10. 2011

Rozhodující předmět činnosti: 

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povr-
chových a podzemních vod v oblasti povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb. o vo-
dách ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb. o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vod-
ních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen.

Rozvahový den: 31. 12. 2012

Okamžik sestavení účetní závěrky: 19. února 2013 v 10.00 hodin

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

Druh změny (dodatku) Datum změny Zapsáno v OR

Sona Riedlová Puškašová vznik členství v DR 9. 2. 2012 zapsáno

Ing. Radomil Gold zánik členství v DR 11. 4. 2012 zapsáno

Ing. Jan Bureš vznik členství v DR 11. 4. 2012 zapsáno

Ing. Daniel Pokorný zánik členství v DR 27. 6. 2012 zapsáno

Ing. Miroslav Král vznik členství v DR 27. 6. 2012 zapsáno

Ing. Ondřej Beneš zánik členství v DR 9. 5. 2012 zapsáno

Jitka Gavdunová vznik členství v DR 22. 10. 2012 zapsáno

Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období.

Během uplynulého období nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře účetní jednotky.

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. Jiří Nedoma generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu – generálního ředitele

Jméno a příjmení funkce

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

2. zástupce Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel

3. zástupce Ing.Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Příloha účetní závěrky za rok 2012
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Členové dozorčí rady k rozvahovému dni

Jméno a příjmení funkce

Mgr. Jan Mraček předseda dozorčí rady

PhDr. Ivo Hlaváč místopředseda dozorčí rady

Soňa Riedlová Puškašová člen dozorčí rady

Ing. Jan Bureš člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Král, CSc. člen dozorčí rady

Jitka Gavdunová člen dozorčí rady

Ing. Radek Jelínek člen dozorčí rady

Ing. Martin Zoul člen dozorčí rady

Ing. Jana Smetanová člen dozorčí rady

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Povodí Ohře, státní podnik, nemá v žádné obchodní společnosti ani v družstvu větší podíl na základním jmění než 20 %.

3. Zaměstnanci státního podniku, osobní náklady

2012 2011

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 616,1 620,7

z toho: členů statutárních orgánů 1 1

(v tis. Kč)

Osobní náklady 320 239 300 058

Čerpání fondu odměn 0 12 106

Dle § 11 zákona o státním podniku jsou orgánem podniku ředitel a dozorčí rada. Statutárním orgánem je dle § 12 zákona 
o státním podniku pouze generální ředitel. Údaje za statutární orgán jsou údaje za jednoho zaměstnance a jsou proto obsaže-
ny v souhrnné položce za zaměstnance. Členové dozorčí rady nejsou v souvislosti se svým členstvím v dozorčí radě odměňováni.

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Statutárnímu orgánu a dozorční radě nejsou poskytovány jakékoliv mimořádné výhody. Některým vedoucím pracovníkům (ředi-
telé, vedoucí odborných útvarů) jsou poskytnuta smluvně osobní auta pro služební i soukromé účely (příjem je ve smyslu záko-
na 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.
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II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném 
znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění poz-
dějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a čes-
kými 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 společnost vytváří rezervy a opravné položky. 
Společnost použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že společnost bude nepřetržitě pokračovat 
ve své činnosti.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (v tis. Kč).

Ocenění a způsob odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.
Reprodukční pořizovací ceny pro ocenění majetku v roce 2012 nebyly použity.

Odpisování majetku

Dlouhodobý majetek je zatříděn podle SKP, CZ-CPA a klasifi kace CZ-CC. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmot-
ného majetku sestavila společnost ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví v platném zně-
ní pro rok 2012 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vycházela z předpokládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se 
nerovnají. 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. Dlouho-
dobý hmotný majetek od 15 tis. Kč do 40 tis. Kč se odpisuje rovnoměrně po dobu 3 let.

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku sestavila společnost ve vnitropodnikové směrnici o účet-
nictví v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2012 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vycházela z předpoklá-
dané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se odpisuje rov-
noměrně podle doby upotřebitelnosti 5–6 let.

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve vlastních nákladech, tj. osobní náklady a další vlastní náklady 
bezprostředně související s jeho vytvořením.

Ocenění a způsob účtování zásob

Ocenění a účtování nakupovaných zásob

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

Ocenění a účtování zásob vytvořených vlastní činností

Jsou oceněny ve skutečných nákladech zahrnujících přímé náklady a nepřímé náklady související s výrobou. Účtují se způsobem A.

Ocenění a účtování přírůstků a příchovků zvířat (ryb)

Jsou oceněny v úrovni přímých nákladů a výrobní režie. Ryby jsou i nadále považovány za zásoby, účelové rybné hospodářství 
slouží pro produkci k vnitřní spotřebě salmonidů jako indikátorů čistoty vod ve vodárenských nádržích. Jejich pořízení, přírůstky 
a úbytky (do normy) se účtují prostřednictvím účtů 124 a 614. Pro úbytky nad normu (škody) je používán účet 549.

Ocenění cenných papírů a majetkových podílů

Cenné papíry jsou oceněny ve výši ceny pořízení. Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila žádné majetkové podíly.

Použité metody účtování

Proti účtům kapitálu (účet 413) jsou účtovány bezúplatné převody majetku mezi státními podniky organizačními složkami stá-
tu, rozdíly při digitalizaci pozemků, oznámení katastrálních úřadů o změnách výměr pozemků a  restituce. V roce 2012 byl proti 
účtu 413 účtován převod majetku na základě transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí. 

2. Informace o odchylkách od použitých účetních metod a vliv na majetek a závazky, fi nanční situace a výsledek 
hospodaření

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným odchylkám od používaných účetních metod.
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3. Způsob stanovení opravných položek, oprávek k majetku, způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách 
na českou měnu, způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků

Opravné položky k majetku

Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku: (v tis. Kč)

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

Opravné 
položky 

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

Dlouhodobý  majetek 158 538 8 714 2 241 153 231 4 815 3 407 155 964 158 538

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 607 601 4 6 130 0 481 607

Pohledávky ZOP 
(konkurz)

734 796 186* 1 279 63 641 734

Pohledávky ÚOP 588 1 646 1 167 209 313* 1 267 1 442 588

Celkem 171 867 23 157 3 598 153 447 5 537 4 737 169 928 171 867

*/ přeúčtování 30 tis. Kč mezi analytikami účtu 391

V roce 2011 byly vytvořeny opravné položky k převzatým pozemkům pod vodními toky a VH majetkem ZVHS, neboť byly nere-
álně oceněny, opravná položka je tvořena ve výši 76,5 % z celkové ceny převzatých pozemků. Zúčtování opravné položky k po-
zemkům v částce 112 tis. Kč je účtováno ve prospěch kapitálových fondů. 
Opravná položka k fi nančnímu majetku (akcie Kreditní banky) byla vytvořena v minulých letech do 100 % a vzhledem k dosud 
neukončenému konkurzu nebylo v letech 2002–2011 použito ocenění reálnou hodnotou a byla ponechána vytvořená 100% 
opravná položka.
Opravné položky k pohledávkám starším tří měsíců, k pohledávkám z penalizací nebo jinak ohroženým pohledávkám na zákla-
dě dostupných informací, jsou vytvořeny do výše 100 %. 

Přepočet cizích měn na českou měnu

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.
Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně byly k datu účetní závěrky přepočteny na českou měnu, dle platného kur-
zu vyhlášeného českou národní bankou, k tomuto datu. Vzniklý kurzový rozdíl byl zaúčtován na vrub příslušných účtů fi nanč-
ních nákladů nebo ve prospěch fi nančních výnosů.

Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků

Ve sledovaném účetním období nepoužila společnost ocenění reálnou hodnotou.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a fi nanční situace účetní jednotky

Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.

1.1 Způsob vykázání záloh:

Poskytnuté zálohy:
Poskytnuté zálohy, vykázané v položce C.II.2. – aktiva a C.III.3. – aktiva, jsou uvedeny v brutto hodnotě (tj. včetně DPH).

Přijaté zálohy:
Přijaté zálohy, vykázané v položce B.II.1. – pasiva a B.III.5 – pasiva, jsou uvedeny v brutto hodnotě (tj. včetně DPH).
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1.2 Odložená daňová pohledávka a závazek

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané da-
ňové sazby platné pro následující období.

Rok % Celkem (Kč)

Odložený daňový závazek 2001 31 34 558 180,00

Odložený daňový závazek 2002 31 24 115 520,00

Přepočet odložené daně 2001–2002 28 -5 678 100,00

Odložený daňový závazek 2003 28 6 774 600,00

Přepočet odložené daně 2001–2003 26 -4 269 300,00

Odložený daňový závazek 2004 26 1 215 240,00

Přepočet odložené daně 2001–2004 24 -4 362 780,00

Odložený daňový závazek 2005 24 -1 048 320,00

Odložený daňový závazek 2006 24 13 969 440,00

Přepočet odložené daně 2001–2006 21 -8 159 310,00

Odložený daňový závazek 2007 21 19 906 740,00

Přepočet odložené daně 2001–2007 20 -3 667 710,00

Odložený daňový závazek 2008 20 15 719 200,00

Přepočet odložené daně 2001–2008 19 -4 453 670,00

Odložený daňový závazek 2009 19 8 040 990,00

Odložený daňový závazek 2010 19 532 760,00

Odložený daňový závazek 2011 19 5 130,00

Celkem (rozvaha ř. 052 B.II.2) 93 198 610,00

Rezerva na odloženou daň 2012 19 8 638 000,00

1.3 Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny 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.

(v tis. Kč)

Rezervy účetní Zůst. k 1. 1. Tvorba Čerpání Zůst. k 31. 12.

Soudní spory 4 160 30 100 4 090

Pronájmy pozemků 3 386 374 0 3 760

Na povodňová rizika 26 136 6 800 8 344 24 592

Odložená daň z příjmu 0 8 638 0 8 638

Rizika spojená s chovem ryb 2 429 0 73 2 356

VD Stanovice – diagnostika opr. AB pláště 0 630 0 630

Rezerva na opravu DlHM od ZVHS 0 8 192 0 8 192

Rezerva na opravy MVE 0 3 422 0 3 422

Celkem 36 111 28 086 8 517 55 680

Byla upravena účetní rezerva na povodně, která je čerpána na opravy majetku poškozeného povodněmi z předchozích let. Byla 
vytvořena rezerva na opravy majetku převzatého od ZVHS a rezerva na opravy MVE, která se tvoří ve výši 2 % ročních tržeb 
z výroby elektrické energie.

1.4 Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru

Společnost nečerpala žádné bankovní úvěry.
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1.5 Čerpání dotací na investiční a provozní účely

(v tis. Kč)

Dotace Kraje SR MŽP + SFŽP MZe Celkem

TAČR OPŽP 229 117 129 120

Dlouhodobý nehmotný 
majetek

0 0 8 386 0 0 8 386

Dlouhodobý hmotný 
majetek

953 0 3 273 49 938 184 718 238 882

Provozní 0 147 0 77 441 0 77 588

Celkem 953 147 11 659 127 379 184 718 324 856

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Sasko (v tis. Kč)

Dotace Evropské fondy

Dlouhodobý hmotný majetek 229

Provozní 2 726

Celkem 2 955

Přesné vyčíslení jednotlivých dotací bude provedeno po vyhodnocení způsobilých výdajů.

1.6 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.

1.7 Přehled o peněžních tocích

Výkaz Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou.

1.8 Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku sestavenou 
za rok končící 31. prosincem 2012.
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2. Informace týkající se majetku a závazků

2.1 Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

Skupina majetku sledované 
období

minulé
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

sledované 
období

Pozemky 444 932 440 198 148 661 0 296 271 440 198 5 508 774

Stavby 8 973 243 8 785 507 5 105 371 4 933 377 3 867 872 3 852 130 194 811 7 075

Sam.mov.věci a soubory

stroje, přístr., zařízení

dopravní prostředky

inventář

dl.hm.maj.do 40 tis.Kč

1 034 456 1 019 796 800 066 763 513 234 390 256 283 31 403 16 743

893 517 877 826 697 427 665 091 196 090 212 735 24 657 8 966

111 416 111 291 75 909 72 417 35 507 38 874 5 649 5 524

1 634 1 634 1 447 1 421 187 213 0 0

27 889 29 045 25 283 24 584 2 606 4 461 1 097 2 253

Ostatní DlHM 1 749 1 749 1 174 1 095 575 654 0 0

Nedokončený DlHM 83 235 161 570 0 0 83 235 161 570 346 891 425 226

Celkem 10 537 615 10 408 820 6 055 272 5 697 985 4 482 343 4 710 835 578 613 449 818

Přírůstky pozemků tvoří bezúplatné převody od státu, digitalizace a nákupy pro majetkoprávní vypořádání staveb.

2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky

Skupina majetku sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

minulé 
období

sledované 
období

sledované 
období

Sofware 23 195 22 474 22 053 21 197 1 142 1 277 721 0

Ocenitelná práva 473 473 473 473 0 0 0 0

Nehm. výsl. výzk. a výv. 46 171 46 171 30 031 24 880 16 140 21 291 0 0

Nedokončený DlNM 1710 633 0 0 1 710 633 10 184 9 107

Celkem 71 549 69 751 52 557 46 550 18 992 23 201 10 905 9 107

2.3 Podrozvahová evidence (v tis. Kč)

Majetek 2012 2011

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace 959 089 720 090

Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace 56 984 48 598

Drobný hmotný majetek 51 490 49 808

Drobný nehmotný majetek 5 333 6 935

Pozemky ZVHS * 0 4

Stavby ZVHS * 34 290 165 311

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

2.4 Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem k rozvahovému dni

Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem, nemáme.

Věcnými břemeny jdou zatíženy pozemky a jejich evidovaná hodnota činí 6 719 tis. Kč. Jedná se zejména o vstupy na pozem-
ky, liniové stavby pod povrchem.

(v tis. Kč)

Území závodu pozemky celkem pozemky s věc. břemenem %

Karlovy Vary 219 503 29 235 13,3

Chomutov 114 289 41 665 36,5

Terezín 109 613 14 445 13,2

Podnikové ředitelství 1 527 0 0,0

Celkem 444 932 85 345 19,2
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2.5 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Nejsou známy informace o tom, že tržní ocenění majetku státu, k němuž má státní podnik právo hospodařit, je výrazně vyš-
ší než ocenění v účetnictví.

2.6 Pohledávky

(v tis. Kč)

Pohledávky 2012 2011

po lhůtě splatnosti 2 918 2 150

z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti 1 712 1 749

z toho: pohl. přihlášené do konkurzu 659 830

pohledávky starší 5 let 800 1 294

z toho:pohl. přihlášené do konkurzu 130 425

Pohledávky k podnikům ve skupině nemáme.
Pohledávky kryté podle zástavního práva nemáme.

2.7 Závazky

Závazky po lhůtě splatnosti 

Závazky po lhůtě splatnosti pro nesolventnost nemáme, evidujeme faktury se splatností prosinec 2012, proplacené v lednu 2013.

(v tis. Kč)

Investiční oblast 100

Provozní oblast 333

Prosincové závazky byly uhrazeny v příslušných splatných termínech v lednu 2013.

(v tis. Kč)

Sociální pojištění 9 733

Zdravotní pojištění 4 251

Daň z příjmů ze závislé činnosti 4 871

Silniční daň 58

Závazky k podnikům ve skupině
Nemáme.

Závazky kryté podle zástavního práva
Nemáme.

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Nemáme.

Evidované restituční nároky
Týkají se pouze pozemků a jsou v jednání.

Závazky starší 5 let
Nemáme.

2.8 Vlastní kapitál

Zaúčtováním dalšího majetku převedeného na základě transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních podni-
ků Povodí, a dosud vedeného v podrozvahové evidenci, se promítlo ve zvýšení kapitálových fondů o 5,5 mil. Kč a 3,5 mil. Kč. 
představují bezúplatné převody od státu a digitalizace.

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011 (v Kč)

Rezervní fond 509 129,69

Fond kulturních a sociálních potřeb 4 248 800,56

Fond investic 0,00

Výsledek hospodaření celkem 4 757 930,25

Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem 25. května 2012 č. j. 75690/2012-MZE-12141.
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Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 (v tis. Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb 4 633

Fond investic 3 651

Fond odměn 3 000

Výsledek hospodaření celkem 11 284

3. Výnosy  provozní oblasti (v tis. Kč)

Tuzemsko Zahraničí  Celkem

Činnost 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Výnosy provozní oblasti celkem

z toho: úplaty za odběr povrch. vody

čerpání a doprava vody

výroba elektrické energie

tržby laboratoří

pronájmy

provozní dotace

857 340 784 279 162 351 857 502 784 630

510 835 479 126 0 0 510 835 479 126

49 054 70 356 0 0 49 054 70 356

173 463 169 488 0 0 173 463 169 488

4 771 6 237 0 0 4 771 6 237

9 183 9 357 101 103 9 284 9 460

80 314 27 397 0 0 80 314 27 397

4. Náklady provozní oblasti (v tis. Kč)

Náklad 2012 2011

Náklady provozní oblasti celkem 842 008 783 392

z toho: spotřeba materiálu 21 291 19 475

spotřeba energií 19 243 27 532

opravy 209 729 196 532

ostatní služby 41 405 38 695

mzdové náklady 232 259 213 867

sociální a zdravotní pojištění 77 981 76 708

odpisy (bez odpisu oceň. rozdílu) 195 709 196 617

tvorba rezerv a oprav. položek 22 916 21 691

zúčtování rezerv a oprav. položek -13 813 -37 703

pojištění majetku a osob 2 203 2 092

5. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj

V rámci programu Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ byl vyhlášen projekt „Udržitelné využí-
vání vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn“, jeho řešení bylo vyhlášeno na 4 roky a projekt „Metody optimalizace 
návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofi zace“, jeho řešení bylo vyhlášeno na 3 roky. 
Na tyto projekty byly v roce 2012 vynaloženy náklady ve výši 1 013 tis. Kč a dotací ze státního rozpočtu bylo kryto 147 tis. Kč.

6. Odměna auditorské společnosti za účetní období

Náklady na povinný audit účetní závěrky za rok 2012 činí 75 tis. Kč (bez DPH).

7. Pokračování v činnosti

Ve státním podniku nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohled-
né budoucnosti.

Použité zkratky: ČR – Česká republika, KS – Krajský soud, SKP – Standardní klasifi kace produkce,  CZ-CPA – kla-
sifi kace produkce, CZ-CC – Klasifi kace stavebních děl, MZe – Ministerstvo zemědělství, MŽP – Minister-
stvo 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 elektrár-
na, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, EU – Evropská unie, OPŽP – Ope-
rační program Životního  prostředí, 229 117 – odstranění povodňových škod, 129 120 – protipovodňová opatření, 
TAČR – Technická agentura  České republiky.
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Resumé

Summary

Resümee

Péči o majetek státu ve správě státního podniku Povodí Ohře lze v krátkosti shrnout do běžné údržby, dodavatelských oprav 
majetku a investiční výstavby. Ty v sobě v roce 2012 odrážely ve velké míře potřeby na vodních tocích a vodních dílech převza-
tých od ZVHS v roce 2011, pokračování v odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2010 a výstavbu protipovodňových 
opatření pro celá města nebo jejich části fi nancovanou převážně ze státního rozpočtu.

Obdobně, jako v roce 2011, byly v roce 2012 velmi nerovnoměrně rozložené průtoky vody ve vodních tocích. V první polovi-
ně roku byly průtoky standardně zvýšené a vody ve vodních tocích byl tradičně dostatek. Naproti tomu ve druhé polovině roku, 
která byla srážkově podprůměrná, voda na našem území chyběla. Zásadní proto bylo i vhodné manipulování s vodou ve vod-
ních nádržích tak, aby ve vodních tocích, kde je to možné, byl stav sucha alespoň částečně kompenzován a současně zůsta-
ly i dostatečné zásoby surové vody ve vodárenských nádržích pro výrobu pitné vody. Období s takto výrazným defi citem průto-
ků mělo v roce 2012 značný vliv na výrobu elektrické energie v malých vodních elektrárnách ve vlastní správě a negativně tím 
ovlivnilo hospodářský výsledek státního podniku Povodí Ohře.

Základní ekonomické údaje za rok 2012:

Výnosy 862 346 tis. Kč

Náklady 851 062 tis. Kč

Zisk 11 284 tis. Kč

Vlastní kapitál k 31. 12. 2012 4 675 639 tis. Kč

The administration of the state assets under the management of the state enterprise Povodí Ohře can be briefl y summarised 
as general maintenance, supplied repairs of property and investments in construction. In 2012, these activities refl ected ma-
inly the needs of the water courses and water works which were taken over from ZVHS in 2011, as well as the continued re-
moval of damages caused by the 2010 fl oods and the construction of fl ood prevention measures for town districts or whole 
towns fi nanced mostly from the state budget.

Similarly as in 2011, water fl ows were distributed very unevenly in the water courses in 2012. The fl ows were standardly incre-
ased and there was traditionally enough water in the water courses in the fi rst half of the year. On the other hand, the rainfalls 
were bellow average in the second half of the year and there was lack of water in our territory. Adequate water management 
in water reservoirs was therefore essential in order to partially compensate the draft situation in the water courses, wherever 
possible, and to ensure suffi cient water reserves in water reservoirs for drinking water processing at the same time. This period 
with signifi cant water fl ow defi ciency had an extensive impact on power generation at small hydroelectric power plants under 
the company‘s management in 2012 and it negatively affected the profi t of the state enterprise Povodí Ohře.

Basic economic data for 2012:

Revenues 862,346 thousand CZK

Costs 851,062 thousand CZK

Profi t 11,284 thousand CZK

Equity as of 31/12/2012 4,675,639 thousand CZK

Die Verwaltung des von Povodí Ohře verwalteten Staatseigentums kann in normale Instandhaltung, Lieferantenreparaturen des 
Eigentums und Investitionsbau kurzgefasst werden.. Diese Leistungen spiegelten im Jahr 2012 größtenteils den Arbeitsbedarf 
an den von ZVHS im Jahr 2011 übernommenen Wasserläufen und Wasserwerken, die weitere Beseitigung der im Jahr 2010 
entstandenen Hochwasserschäden und den Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen in einzelnen Stadtteilen oder ganzen Städ-
ten, die überwiegend vom Staatsbudget fi nanziert wurden.

Die Wasservolumenströme in den Wasserläufen waren im Jahr 2012 ähnlich wie im Jahr 2011 sehr unterschiedlich verteilt. In 
der ersten Jahreshälfte waren die Wasservolumenströme standardmäßig höher und in den Wasserläufen gab es wie traditio-
nell Mangel an Wasser.  In der zweiten Jahreshälfte, die niederschlagsmäßig unter dem Durchschnitt lag, hat das Wasser im 
Gegensatz auf unserem Gebiet gefehlt. Deshalb war auch die Manipulation mit dem Wasser in den Wasserbecken zweckdien-
lich, damit der Trockenzustand in den Wasserläufen, dort, wo es möglich ist, mindestens kompensiert wird und auch ausrei-
chende Vorräte von Rohwasser in den Wasserbecken für die Trinkwassererzeugung bleiben.  Der Zeitraum mit so deutlichem 
Defi zit an Wasservolumen hatte im Jahr 2012 einen großen Einfl uss auf die Stromerzeugung in den kleinen Wasserkraftwer-
ken in der Staatsverwaltung und beeinfl usste dadurch negativ das Wirtschaftsergebnis des Staatsunternehmens Povodí Ohře.

Grundlegende Wirtschaftsdaten für das Jahr 2012:

Erträge 862 346 Tsd. CZK

Kosten 851 062 Tsd. CZK

Gewinn 11 284 Tsd. CZK

Eigenkapital zum 31. 12. 2012 4 675 639 Tsd. CZK
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Povodí Ohře, státní podnik,  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, tel.: 474 636 111, fax: 474 627 288
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