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Z hlediska splnění stanovených úkolů a dosaženého výsledku hospodaření byl rok 2013 pro státní podnik Povodí Ohře rokem dobrým, i když 

ne snadným. Obdobně jako v roce 2012 došlo i v roce 2013 k dalšímu meziročnímu poklesu odběrů povrchové vody, a to skokově téměř 

o 10,5 mil. m3. Oproti dosažené skutečnosti roku 2012 to znamenalo tržby nižší o více než 9 mil. Kč a stejně jako v minulém období se tak 

i nadále projevuje celkový ekonomický pokles daný též stavem a omezováním produkce i zánikem fi rem v území působnosti státního podniku 

Povodí Ohře.

Naopak výroba el. energie ve vodních elektrárnách provozovaných podnikem dosáhla v roce 2013 výše 102,8 MWh, a patřila k nejvyšším 

v historii podniku. Právě tržby za vyrobenou a dodanou el. energii, které byly o 12,6 mil. Kč vyšší oproti plánu, pomohly vyrovnat pokles 

tržeb za odběr a dodávku povrchové vody a zajistit pozitivní výsledek hospodaření podniku. Na základě dlouhodobého sledování průtoků 

Ohře v profi lu VN Nechranice je za průměrnou výši ročního proteklého množství považována hodnota přibližně 1,038 mld. m3. Oproti pod-

průměrnému roku 2012 s ročním proteklým množstvím v Ohři v daném profi lu cca 0,984 mld. m3 lze rok 2013 s hodnotou cca 1,171 mld. m3 

považovat za průtokově nadprůměrný. I tato skutečnost příznivě ovlivnila dosaženou výši výroby el. energie a tomu odpovídající tržbu za její 

dodávku.

V uplynulém roce 2013 vynaložil státní podnik Povodí Ohře na opravy majetku ve své správě celkem 149,6 mil. Kč, z toho 134,1 mil. Kč 

z vlastních zdrojů. Na investice, tedy rekonstrukce a realizaci nových staveb, pak v roce 2013 podnik vynaložil celkem 262,5 mil. Kč, z toho 

154,6 mil. Kč z vlastních zdrojů. V roce 2013 byly také řádně dokončeny všechny akce odstraňování povodňových škod vzniklých na majetku 

ve správě státního podniku za povodní v roce 2010 s celkovými vynaloženými náklady ve výši 234,5 mil. Kč.

Již v červnu roku 2013 však bylo území působnosti státního podniku Povodí Ohře opět zasaženo extrémními přírodními vlivy se související 

povodňovou situací. Tato letní povodeň byla svým charakterem netypická, podobná povodni zimní s dlouhotrvajícími průtoky z tání velkých 

objemů sněhu. Situace byla pozitivně zvládána manipulacemi na vodních dílech provozovaných státním podnikem, např. pod VN Nechranice 

nedosáhl průtok Ohře ani „dvouleté vody“ (Q
2
). Škody vzniklé na majetku ve správě podniku byly vyčísleny na 295 mil. Kč a dotační podpora 

státu na jejich odstranění stanovena ve výši 230 mil. Kč. Většinou se jedná o zničená opevnění břehů včetně břehových zdí, a to v různých 

lokalitách. I z důvodů věcné a časové náročnosti přípravy, výběru zhotovitele a vlastního provedení je proto reálné dokončení nápravných 

prací v období do konce roku 2016. 

Prakticky ukončena byla také realizace akcí v rámci programu 129 120 II. etapy prevence před povodněmi. Dokončena byla protipovodňová 

opatření na Ohři ve zbývajících dvou lokalitách, v Bohušovicích, a to ještě před červnovou povodňovou situací, a v Terezíně na konci roku 

2013. V obou lokalitách realizovaná opatření významně přispěla k ochraně měst, v Terezíně i v nedokončeném stavu. Díky postupu vedení 

města, jeho občanů a zásadní podpoře terezínského závodu Povodí Ohře nedošlo ani na rozestavěném protipovodňovém opatření ke vzniku 

významných povodňových škod. Posunul se pouze termín stavebního dokončení do závěru roku 2013. 

V rámci III. etapy prevence před povodněmi připravujeme realizace suchých nádrží Dubnice a Šporka poblíž České Lípy, jejichž výstavba 

si celkem vyžádá náklad asi 300 mil. Kč, a suché nádrže Syčivka k ochraně Bíliny. Na základě žádosti z první poloviny roku 2013 jsme 

obdrželi souhlas správce programu MZe ČR k dotaci na potřebnou projektovou dokumentaci pro územní řízení nádrží Dubnice a Šporka 

a před dokončením je výběrové řízení na zpracovatele dokumentace. V oblasti přeshraniční spolupráce byla také navázána spolupráce k řešení 

protipovodňových opatření v povodí Vilémovského potoka k ochraně obcí na území ČR a města Sebnitz v Sasku.

Závěr roku 2013 přinesl pozitivní dílčí posun v přípravě realizace jedné z nejvýznamnějších akcí k nápravě následků těžební činnosti v oblasti 

vodního hospodářství v území působnosti státního podniku Povodí Ohře, a to akce „Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“ v prostoru 

mezi Jirkovem a Mostem. Z Fondu Ústeckého kraje byla poskytnuta dotace k fi nancování dokumentace pro stavební povolení. Přesto, že 

není zcela jednoznačný způsob nebo zdroj fi nancování vlastní realizace stavby, je uvedená podpora Ústeckého kraje významným pozitivním 

potvrzením důležitosti a pozornosti, kterou kraj akci věnuje. 

Mezi významné akce a aktivity podniku v roce 2013 patřila realizace generální opravy (GO) prvního turbosoustrojí (TG1) největší a nejvý-

znamnější vodní elektrárny provozované podnikem, a to HC Nechranice, která byla dokončená v prosinci tohoto roku. Tím byl také splněn 

předpoklad k získání příznivější podpory výroby el. energie soustrojím TG1. Současně byla realizována příprava GO TG2, která se uskuteční 

v roce 2014. 

Rok 2013 byl prvním studijním rokem dvou desítek zaměstnanců státního podniku Povodí Ohře, kteří si v rámci spolupráce podniku s Vyšší 

odbornou školou stavební Vysoké Mýto zvyšují odbornost ve dvouletém studiu s ukončením jednooborovou maturitou v roce 2014. 

V uplynulém roce 2013 převzal státní podnik Povodí Ohře ocenění v celostátní soutěži „Vodohospodářská stavba roku 2012“ za stavbu 

„Rekonstrukce skluzu VD Chřibská“ v kategorii vodohospodářských staveb s investičním nákladem pod 50 mil. Kč. Po předchozím ocenění 

stavby „VD Janov – zajištění stability a bezpečnosti hráze“ v roce 2012 se jedná o další ocenění stavby státního podniku Povodí Ohře.

Kromě pravidelného Dne otevřených dveří pořádaného v září se stala v květnu loňského roku pozoruhodnou možností k představení význam-

né stavby vodního hospodářství v území působnosti státního podniku Povodí Ohře inaugurace a křest nové poštovní známky k 50. výročí 

VD Fláje, které je ojedinělou přehradní stavbou ve střední Evropě. Možnost navštívit v uvedené souvislosti VD Fláje využilo v jednom dni 

odhadem více než 6 tisíc návštěvníků. V prvním čtvrtletí uplynulého roku byly také zahájeny úvodní kroky ke zpracování publikace k 50. vý-

ročí existence Povodí Ohře v roce 2016. 

V roce 2013 státní podnik Povodí Ohře splnil stanovené úkoly i povinnosti v rámci své územní působnosti a podílel se i na širších koncepč-

ních a odborných řešeních. Pozitivní průběh i celkový pozitivní výsledek je dílem nejen zaměstnanců podniku, ale současně i všech partnerů, 

se kterými mohl podnik spolupracovat v atmosféře seriózních vztahů a podpory. Všem patří poděkování. 

 Ing. Jiří Nedoma
 generální ředitel

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O POVODÍ OHŘE, S. P., K 31. 12. 2013

Povodí Ohře, státní podnik, vznikl k 1. 1. 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích.

Je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17, Praha 1

Jménem zakladatele je oprávněn jednat Mgr. Jaroslav Janáček, 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
Ing. Daniel Pokorný předseda, jmenován zakladatelem

Ing. Monika Zeman místopředsedkyně, jmenována zakladatelem

Ing. Miroslav Král, CSc. jmenován zakladatelem

Ing. Václav Jakubík jmenován zakladatelem

Bc. Ondřej Sirko jmenován zakladatelem

Ing. Libor Ježek jmenován zakladatelem

Ing. Jana Smetanová zvolena z řad zaměstnanců

Ing. Martin Zoul zvolen z řad zaměstnanců

Ing. Radek Jelínek zvolen z řad zaměstnanců

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA V ROCE 2013
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Územní členění s působností závodů

měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků celkem km 6 463,1

Délka vodních toků dle Vyhlášky č. 178/2012 Sb. a určených dle § 48 odst. 2 Vodního zákona km 4 508,6

z toho délka upravených toků km 1 481,8

Délka vodních toků dle § 48 odst. 4 Vodního zákona km 1 954,5

Délka umělých kanálů a přivaděčů km 183,1

Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 7

Počet jezů celkem počet 42

Počet velkých vodních nádrží počet 22

Celkový objem nádrží tis. m3 527 561

Počet ostatních vodních nádrží počet 57

Plocha stanovených záplavových území při Q
100

km2 267,3

Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě 11 352 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek představuje 

hodnotu 10 756 mil. Kč.

Pozemky 445

Budovy 526

Nádrže 3 051

Úpravy toků 4 390

Ostatní stavby 1 069

Technologie na VD a MVE 604

Dopravní a mechanizační prostředky 205

Nedokončený majetek 121

Ostatní dlouhodobý majetek 345

Celkem dlouhodobý majetek 10 756

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POVODÍ ZA ROK 2013

MAJETEK VE SPRÁVĚ PODNIKU

28

41

10

6 2 1 3 4 5

[údaje v %]

Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč
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ODBĚRY POVRCHOVÉ VODY ZA ROK 2013

Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku snížilo o 10 491 tis. m3. Proti plánu byly skutečné odběry povrchové 

vody nižší o 568 tis. m3.

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody 2009 2010 2011 2012 2013

Celkem 148 330 141 308 135 730 131 658 121 167

Z toho: PKP 13 128 7 633 10 876 9 480 3 801

PVN 3 922 2 921 4 314 4 217 3 229

Poznámka: PKP – Podkrušnohorský přivaděč
  PVN – Průmyslový vodovod Nechranice

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody 2009 2010 2011 2012 2013

Celkem 148 330 141 308 135 730 131 658 121 167

V tom:

vodárny 50 299 48 582 46 162  44 954 42 212

energetika a teplárny 58 539 53 276 53 927  53 428 47 489

ostatní průmysl a služby 39 463 39 415 35 635 33 276 31 466

zemědělství 29 35 6 0 0

Odběry vody

vodárny
energetika a teplárny
ostatní průmysl

Struktura placených odběrů povrchové 
vody v roce 2013 dle skupin odběratelů35

39

26

[údaje v %]
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ENERGETIKA

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zaujímá v našem státním podniku přední místo a je naším druhým největším zdrojem 

příjmů. Množství vyrobené elektrické energie v malých vodních elektrárnách (MVE), které jsou většinou nedílnou součástí vodních 

děl v naší správě, je závislé především na hydrologické situaci. Ta byla pro výrobu elektrické energie v roce 2013 celkem příznivá.

V roce 2013 jsme provozovali všech pět fotovoltaických elektráren. Na jejich výrobě se projevila menší intenzita slunečního svitu 

v tomto roce, zvláště na jeho počátku. 

V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce prvního soustrojí malé vodní elektrárny na VD Nechranice. Rekonstrukce umožnila spoleh-

livou funkci soustrojí pro další období a zajistila příznivější výkupní ceny vyráběné elektrické energie.

Na celkové výrobě elektrické energie se projevila příznivá hydrologická situace, ale zároveň absence právě rekonstruovaného bloku 

HC Nechranice. Do distribuční soustavy jsme dodali celkem 101 575 122 kWh elektrické energie.

Rok 2009 2010 2011 2012 2013

Počet MVE 21 21 21 21 21

Počet FVE 1 5 5 5 5

Výroba (MWh) 90 026 106 228 81 310 77 609 102 742

Roční výroba 
elektrické energie

Měsíční výroba 
elektrické energie

[MWh]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 2010 2011 2012 20132009 2010 2011 2012 2013

[měsíc]
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9 000
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0

OPRAVY A ÚDRŽBA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Opravy i údržba na vodních tocích a na vodních dílech probíhají vždy tak, aby bylo optimálně využíváno prostředků státního podniku 

a nebyl udržován majetek, který již nemůže sloužit účelu, pro který byl v minulosti vytvořen.

Opravami, prováděnými v naprosté většině dodavatelsky, odstraňujeme částečné fyzické opotřebení nebo poškození majetku ve správě 

a vracíme jej do projektovaných parametrů. V roce 2013 jsme především pokračovali na odstraňování povodňových škod po povodních 

z roku 2010 a 2013.

Neustálým vývojem v oblasti správy vodních toků, který má přímý dopad i na činnosti Povodí Ohře, s. p., se stále více prolínají 

akce oprav a investic. Opravy jsou využívány především v intravilánech měst, kde místní podmínky, zejména prostorové, nedovolují 

významnější technickou změnu opevnění koryt vodních toků a tím zlepšení stavu jejich hydromorfologie při zachování či posílení 

ochranné funkce. Při přípravě a realizaci oprav vždy postupujeme s maximální možnou pečlivostí, která je zárukou jejich dlouhodobé 

trvanlivosti.
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Při údržbě, kde především využíváme vlastní zaměstnance a technické prostředky, se věnujeme zásahům při povodních a bezprostředně 

po nich. Také provádíme zásahy, které umožňují předcházet a oddalovat fi nančně nákladnější opravy či rekonstrukce. V roce 2013 jsme 

se také věnovali dalším tokům a vodním dílům po ZVHS.

POVODŇOVÉ PROHLÍDKY A ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKODPOVODŇOVÉ PROHLÍDKY A ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

V roce 2013 spoluorganizoval náš podnik s povodňovými orgány povodňové prohlídky na 103 vodních tocích ve správě Povodí Ohře, s. p.

Ve sledovaném roce se na vysokém počtu zjištěných závad na území závodu Terezín podílely velkou měrou následky povodně z června 

2013, kde povodeň způsobila porušení opevnění koryt vodních toků, nátrže břehů, vymletí dna včetně podemletí břehových porostů, 

náplavy a zátarasy z neseného materiálu. Také na ostatních závodech připadlo vysoké procento závad na náplavy a nánosy v tocích po 

zvýšených průtocích z června 2013. Odstranění závad průběžně probíhá v rámci realizace plánů oprav, údržby a investic.

Finanční prostředky k odstraňování následků povodní z let 2010 a 2013 čerpáme z vlastních zdrojů státního podniku a z dotačních 

programů 229 117 a 129 272.

EKOLOGIE

V minulém roce jsme ve výroční zprávě zveřejnili informaci o časově i věcně velmi náročné činnosti vycházející z hodnocení rizik 

dle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. známé pod názvem Ekologická újma. Ekolog podniku Povodí Ohře, s. p., 

průběžně kontroluje a provádí základní hodnocení rizik tak, aby byl dodržen soulad provozních činností na vodních dílech, v sídlech 

závodů a provozů, ve skladech apod. s legislativou.

V roce 2013 rovněž probíhalo zpracování podrobného hodnocení rizik ekologické újmy na lokalitách, kde bodové hodnocení pře-

kročilo při základním hodnocení legislativou stanovenou mez. Týkalo se VD Skalka na provoze Karlovy Vary, na závodě Terezín 

VD Doksany a sídla provozu Terezín. Na závodě Chomutov se díky přijatým a preventivním opatřením zatím takové místo provozní 

činnosti nevyskytuje.

Povodí Ohře, státní podnik, v součinnosti s orgány ochrany přírody, udržuje břehové porosty vodních toků a nádrží tím, že provádí 

obnovu dřevinných porostů, pěstební péči o nově založené výsadby a také probírky, prořezávky nebo obmýtní těžby porostů. Každý 

rok jsou ošetřeny stovky km vodních toků.

K běžným činnostem rovněž patří pravidelné sekání trávy a likvidace nežádoucích a plevelných druhů rostlin.

BEZPEČNOST VD

Vodní díla jsou od počátku věků stavěna z důvodu potřeby ovlivňování množství a kvality vody v čase. Vodní díla na straně jedné 

slouží svému účelu, ale na straně druhé se stávají potenciálním rizikem pro své okolí. Musejí se vypořádat se suchem i s povodní. Péče 

o jejich bezpečnost je jednou z významných činností, náročných, věcně, fi nančně i časově. Z důvodu udržení bezpečného a dostatečně 

efektivního provozování vodních děl jsou prováděny činnosti, ze kterých představujeme následující výběr.

Byla dokončena stavba VD Janov – sanace průsaků podložím II. etapa, která byla součástí generální opravy hráze. V roce 2013 probí-

haly dokončovací práce a stavba přešla do ověřovacího provozu.

V červnu 2013 zasáhla velkou část území České republiky povodeň. V různých částech dosahovala odlišné N-letosti. Vodní díla tak 

byla vystavena zvýšené statické i provozní zátěži. Na území ve správě Povodí Ohře, státní podnik, nešlo o extrémní zatížení vodních 

děl. Přesto byly zaznamenány pády stromů – v těsném kontaktu s vodními díly – z důvodu podmáčení zeminy srážkovou činností. Pro 

zajištění bezpečnosti vodních děl je monitorování a případná náprava po vývratu stromu činnost významná a neopomenutelná.
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Plán 2013
Plnění k 

31. 12. 2013
Plnění k plánu 

2013 (%)

Stavby, technologie 114 000 105 994 93

Dotace na DIHM 142 810 104 627 73

Dotace na DINM 5 485 3 317 60

SZNR 38 290 32 009 84

Projektové práce 10 000 7 929 79

Ostatní náklady na DlHM + pozemky 7 500 6 664 89

DINM 2 900 1 994 69

INVESTICE CELKEM 320 985 262 534 82

Finančně významné investiční akce stavebního charakteru fi nancované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik – rok 2013

Závod Karlovy Vary 

• VT Sázek – revitalizace toku (ř. km 12,470–12,960) a výstavba retenční přehrážky (ř. km 13,000)

Závod Chomutov

• HCN – modernizace ŘS

• HC Nechranice, TG 1 a TG 2 – rekonstrukce

• Prunéřovský potok – PPO EPRU

• VD Kamenička, odběrná věž – výměna technologického zařízení

• HC Nechranice, TG1 a TG 2 – vzduchotechnika technologie

Závod Terezín

• Rekonstrukce mostního objektu na odpadním korytě pod VD Chřibská

• Rekonstrukce zdí na Svitávce v Mařenicích u čp.18, 102, 104

• Rekonstrukce Jílovského p. (0,715–0,825) v Děčíně u pošty

Porovnání plánu a plnění oprav v tis. Kč
Plán 2013

Plnění k 
31. 12. 2013

Plnění k plánu 
2013 v %

Závod Karlovy Vary 23 500 24 837 106

Závod Chomutov 68 441 61 707 90

Závod Terezín včetně OPŠ 52 766 60 240 114

Podnikové ředitelství 2 000 2 788 139

OPRAVY CELKEM 146 707 149 572 102

Finančně významné akce charakteru oprav fi nancované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik – rok 2013

Závod Karlovy Vary

• VD Stanovice – oprava schodiště podél skluzu

• VD Stanovice – oprava nátěru potrubí vodárenského odběru

• VD Myslivny – odpadní koryto bezp. přelivu – oprava opevnění

• VD Březová – oprava segmentu a nátěry

Závod Chomutov

• HC Nechranice, TG 1 a TG 2 – generální oprava

• HC Nechranice – oprava RU I a RU II

• Areál závodu CV – oprava zpevněných ploch

• ČS Stranná – revize a oprava čerpadel a elektromotorů M12 – M15

• VD Jirkov – sanace vodárenského potrubí DN 500

• VD Kadaň – oprava rozstřikovacích uzávěrů

Závod Terezín

• Havárie zdiva v České Kamenici (nad pekárnou) 

• Havárie PB zdiva v České Kamenici u č. p. 215 a č. p. 279 + LB zdiva u mostku, Nerudova ul.

• Oprava Lučního potoka v Dolní Poustevně u čp. 214

• Bobří potok Kravaře – oprava opevnění

• Oprava Šenovského potoka v k. ú. Kamenický Šenov (u autobusové zastávky)

INVESTICE

DODAVATELSKÉ OPRAVY
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ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2013

DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

INVESTICE

Plán: 148,295 mil. Kč

Z toho:

Čerpání dotace na DlHM: 142,810 mil. Kč

Čerpání dotace na DlNM: 5,485 mil. Kč

Skutečnost: 107,944 mil. Kč

Z toho:

Skutečnost čerpání dotací na DlHM: 104,627 mil. Kč

Skutečnost čerpání dotací na DlNM: 3,317 mil. Kč

OPRAVY

Plán: 26,207 mil. Kč

Skutečnost: 15,428 mil. Kč

PROGRAM 129 120 – PREVENCE PŘED POVODNĚMI II

Roční plán 2013: 75,793 mil. Kč

Skutečnost čerpání 2013: 75,830 mil. Kč

Z toho:

podprogram 129 123: 74,127 mil. Kč

podprogram 129 124: 1,703 mil. Kč

V zajištění bylo 19 akcí programu, z toho 18 akcí je již dokončeno (z toho 1 akce SZÚ).

V realizaci je 1 akce PD DSP a inženýring – PPO Terezín.

Všechny stavební akce PPO byly řádně dokončeny v souladu s vydanými rozhodnutími Ministerstva zemědělství ČR, odboru progra-

mového fi nancování ve vodním hospodářství.

Vybudovaná PPO jsou plně funkční, v mnoha případech byla po uvedení do provozu ověřena dosaženým povodňovým průtokem.

Vybudovaná PPO v rámci programu Prevence před povodněmi mají dlouhodobou životnost. Exaktní vyjádření návratnosti je velmi 

obtížné, avšak jen v oblasti protipovodňové ochrany přínos vysoko překročil vložené náklady již po prvním výskytu povodně.

PROGRAM 229 110 – ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ

Roční plán 2013 31,333 mil. Kč

Skutečnost čerpání 2013 26,493 mil. Kč

Rozdíl skutečného čerpání dotací oproti plánu byl ovlivněn zejména z důvodu výrazného šetření nákladů po uskutečněných výběro-

vých řízeních.

V zajištění bylo 36 akcí podprogramu 229 117 – OPŠ 08/2010 – roky 2011–2013.

Všech 36 stavebních akcí programu bylo řádně dokončeno v souladu s vydanými rozhodnutími Ministerstva zemědělství ČR, odboru 

vody v krajině a odstraňování povodňových škod.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP)

Roční plán 2013 72,861 mil. Kč

Skutečnost čerpání 2013 21,048 mil. Kč

Důvody ovlivňující skutečnost celkového plnění:

Zdlouhavý proces schvalování zadávacích dokumentací, schvalování dalšího stupně projektové dokumentace pro provedení stav-

by (PD DPS) a změnových listů, zdlouhavý proces pro vydání akceptace žádostí, registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

U akcí 42. Výzvy OPŽP v 07/2013 došlo k výraznému zkrácení termínu pro podání kompletních podkladů pro vydání Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace na SFŽP, a to do 1. 4. 2014. Oproti původní poskytované 12měsíční lhůtě od data vydání registrace se tato lhůta 

zkrátila na 9měsíční. 

Realizace akcí OPŽP musí být ukončena nejpozději v 09/2015. 

Předpokládaný termín pro podání posledních žádostí o platbu je konec listopadu 2015.
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PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 3

ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 2007–2013ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 2007–2013

Aktualizace programového dokumentu a pokynů pro příjemce dotace v rámci OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 – ČR – Bavorsko pro-

běhla k datu 1. 1. 2013. Novela obsahovala podrobné informace k ukončení administrace programů pro I. plánovací období.

V rámci programu je již většina dotačních prostředků pro toto plánovací období vyčerpána.

CÍL 3 NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 2007–2013 MEZI SVOBODNÝM STÁTEM CÍL 3 NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 2007–2013 MEZI SVOBODNÝM STÁTEM 
SASKO A ČESKOU REPUBLIKOUSASKO A ČESKOU REPUBLIKOU

Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách
Část VD Fláje – měření přítoků do nádrže (sondy). V rámci programu probíhá ukončování administrace.

Připravovaná akce pro II. plánovací období Programu Cíl 3 – Ziel 3 – roky 2014–2020. Žádosti budou podány po zveřejnění pravidel 

pro druhé plánovací období a otevření programu Cíl 3 pro příjem žádostí na tyto akce:

Informační centrum Fláje. 

Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského potoka – Sebnitz.

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 podzemní vody, 

úprava důlních vod a návrhy opatření pro hornické oblasti po ukončení těžby.

PROGRAM ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH PŘED PRIVATIZACÍ 
 HNĚDOUHELNÝCH TĚŽEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI, 
AKCE 15 MLD. 

Revitalizace přeložky Vesnického potoka – akce 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 zajistilo fi nancování dalšího stupně PD DPS.

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABEPLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE

Povodí Ohře, státní podnik, je v procesu II. cyklu plánování v oblasti vod v roli pořizovatele Plánu dílčího povodí Ohře, dolního 
Labe a ostatních přítoků Labe (dále jen PDP OHL) a současně v roli pořizovatele podkladů pro plány pro zvládání povodňových 

rizik, kde se jedná především o mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik. Během celého roku 2013 probíhala I. etapa 

přípravných prací pro zpracování PDP OHL formou aktualizace stávajícího platného Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Pří-

pravné práce pro zpracování návrhu PDP OHL, který má být dokončen a schválen nejpozději k 22. prosinci 2015, zahrnují především 

všeobecné a vodohospodářské charakteristiky, užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod, monitoring a hodnocení stavu 
povrchových a podzemních vod.

Mezi všeobecné a vodohospodářské charakteristiky, u kterých bylo třeba provést aktualizaci, patří především klimatické a hydrologic-

ké poměry, geomorfologické a geologické poměry, lesní hospodářství, pedologické poměry, demografi cké a socioekonomické poměry, 

hospodářské poměry a vymezení chráněných území.

Všechny aktualizace byly provedeny v rámci nově vymezených vodních útvarů povrchových a podzemních vod.

U užívání vod a dopadů lidské činnosti na stav vod proběhla aktualizace údajů týkajících se zdrojů znečištění (bodové zdroje znečiš-

tění, plošné a difúzní zdroje znečištění), odběrů vody, regulace odtoku vody, úprav vodních toků, trendů v užívání vod do roku 2021 

a aktualizace chráněných oblastí vázaných na vodní prostředí.

V rámci monitoringu a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod proběhla aktualizace monitoringu povrchových vod podle 

Rámcového programu monitoringu. Monitoring povrchových vod obsahuje program situačního monitoringu, program provozního 

monitoringu, monitoring kvantitativních složek a průzkumný monitoring. 

V rámci přípravných prací bylo potřeba v polovině roku 2013 předběžně vymezit silně ovlivněné a umělé vodní útvary povrchových 

vod v dílčím povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe. Celkem bylo v našem dílčím povodí vymezeno 10 silně ovlivněných 

vodních útvarů (8 v kategorii „jezero“, 2 v kategorii „řeka“) a 5 umělých vodních útvarů (1 v kategorii „řeka“, 4 v kategorii „jezero“).

V první polovině roku se náš podnik, společně s ostatními podniky Povodí, podílel také na zpracování dokumentu Strategie zapojení 
uživatelů vody a veřejnosti do procesu plánování v oblasti vod s využitím pro II. plánovací cyklus a na zpracování Souhrnné zprá-
vy o plnění programů opatření podle § 26 odst. 7 Vodního zákona v rámci „Modré zprávy 2012“, a to především formou zajištění 

nezbytných podkladů pro zpracování této zprávy. 
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Na základě plnění opatření z Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe probíhala po celý rok 2013 realizace opatření přijatých k do-

sažení cílů ochrany vod, jejichž nositelem je Povodí Ohře, s. p. Zároveň byl zpracován dotazník pro zjištění stavu plnění opatření, 

u kterých není nositelem podnik Povodí Ohře, s. p. Výsledky dotazníku jsou promítnuty do grafu plnění opatření, který je oddělením 

vodohospodářského plánování čtvrtletně aktualizován.

Pro podporu realizace programů opatření byly v roce 2013 zahájeny práce na Studii proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek 

na vodních tocích pro vybraný soubor 12 opatření z Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Termín dokončení studie, s podporou 

Operačního programu Životní prostředí, je únor 2015.

Během roku 2013 proběhla tři zasedání Komise pro plánování v oblasti vod povodí Ohře a dolního Labe, na kterých byla řešena pro-

blematika sběru a předání dat potřebných ke zpracování Zprávy o pokroku dosaženém při provádění programu opatření k ochraně vod, 

revize seznamu významných problémů nakládání s vodami, a postupy ve II. plánovacím cyklu, především v rámci přípravy návrhu 

Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe.

V rámci procesu plánování v oblasti vod probíhala v roce 2013 rovněž úzká spolupráce s ostatními správci povodí, Mezinárodní komisí 

pro ochranu Labe a komisí pro německé hraniční vody.

PLÁNY PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIKPLÁNY PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK

Souběžně s přípravou Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe probíhají podkladové práce pro zpracování 

Plánu pro zvládání povodňových rizik. V roce 2013 byly v oblastech s významným povodňovým rizikem zpracovány mapy povod-

ňového ohrožení a mapy povodňových rizik. Tím byla zakončena jedna z etap prací na naplňování požadavků směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Mapy budou podkladem pro tvorbu dokumentací 

oblastí s významným povodňovým rizikem a následně pro tvorbu plánu pro zvládání povodňových rizik. 

OCHRANA A KONTROLA JAKOSTI VOD

Povodí Ohře, státní podnik, jako správce povodí a správce vodních toků, dbá na ochranu a kontrolu jakosti povrchových a podzemních 

vod. Svojí vyjadřovací činností v rámci vodoprávních řízení hájí zájmy dané platným Plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe 

a platnou legislativou, zejména Vodním zákonem a Plánem hlavních povodí České republiky. 

Povodí Ohře, státní podnik, usiluje o zlepšení jakosti vod nejen vyjadřovací činností, ale i vlastní výzkumnou prací. V roce 2013 Povo-

dí Ohře, státní podnik, spolupracoval přes specializovanou fi rmu na mezinárodním projektu „Výzkum možnosti minimalizace obsahů 

organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“, který byl částečně hrazen z dotačního titulu „Operační program 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 – Cíl 3“. Povodí Ohře, státní podnik, si v rámci tohoto 

projektu nechal zpracovat studii „Defi nice zdrojových rašelinišť“. Práce spojené s tímto mezinárodním projektem byly ukončeny a od-

prezentovány odborné veřejnosti na podzim roku 2013. 

Dalším projektem, ve 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 částečné 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 nádržích a omezenými 

možnostmi jejich dalšího využití. Cílem projektu je zpracování metodiky hodnocení významnosti zdrojů znečištění v povodí vodních 

nádrží a vytvoření specifi ckého nástroje typu DSS (Decision Support System) pro rozhodování o prioritách opatření při omezení vlivu 

různých zdrojů znečištění na eutrofi zaci vodních nádrží a její následné otestování na skutečném povodí nádrže Nechranice a detailněji 

na povodí vodárenské nádrže Stanovice. První výsledky projektu byly odborné veřejnosti odprezentovány v září 2013.

[počet]
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Koncentrace celkového fosforu v povodí vodní nádrže Nechranice – výstup z projektu „Metody optimalizace návrhu opatřeni 
v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofi zace“ 
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Povodí Ohře, s. p., 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 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 2013 byl z hlediska počtu havárií lehce nadprůměrný, přičemž více jak dvě třetiny havárií tvořily úniky ropných látek z různých 

zařízení a havarovaných dopravních prostředků. Jednou z největších havárií byl dlouhodobý únik ropných látek z dešťové kanalizace 

Papíren APIS, s. r. o. Česká Kamenice z listopadu 2013. Do Pryského potoka a následně řeky Kamenice unikly stovky LTO z podzemní 

kotelny papírny. HZS a Povodí Ohře, státní podnik, na Pryském potoce a Kamenici nainstaloval řadu norných stěn.

ČINNOSTI VODOHOSPODÁŘSKÉHO DISPEČINKU

Vodohospodářský dispečink (VHD) provádí rutinní provoz činností vodohospodářských procesů na spravovaných vodních dílech, a to 

i v průběhu povodní. Vodohospodářský dispečink, kromě svého hlavního poslání, v roce 2013 významně spolupracoval a zpracová-

val s ostatními významnými institucemi v oblasti vodního hospodářství dílčí části projektu „Vyhodnocení povodně v červnu 2013“. 

Zadavatelem projektu je Ministerstvo životního prostředí na základě nařízení vlády č. 533 z 3. 7. 2013. Koordinátorem projektu je 

ČHMÚ. Dále se zástupci VHD aktivně podíleli na školení v rámci přeshraniční spolupráce „Preventivní protipovodňová ochrana“ 

organizovaných agenturou DWA – Zemský spolek Sasko/Durynsko DWA a aktivně prováděli osvětu svých činností na Dni otevřených 

dveří nebo pořádaných exkurzích.

Odbor vodohospodářského dispečinku v roce 2013 uspořádal pravidelné 31. pracovní setkání pracovníků vodohospodářských dispe-

činků podniků povodí, ČHMÚ a zástupců MZe ČR a MŽP ČR. Na těchto pravidelných setkáních jsou mezi zástupci předávány zkuše-

nosti, postupy a znalosti z problematiky povodní, z ekologických havárií na tocích, z operativního řízení nádrží a z dění předpovědních 

pracovišť hydrometeorologické služby ČHMÚ.

V roce 2013 byla automatizovaná síť vodohospodářského dispečinku rozšířena o limnigrafi ckou stanici LG EPRU na Prunéřovském 

potoce. Pro rok 2014 je připravena realizace projektů „Rozšíření měrné sítě VHD“, I. a II. etapa. V obou projektech je zařazeno 12 sráž-

koměrných stanic a 3 stanice limnigrafi cké.

HYDROLOGICKÁ SITUACE

Hydrologický rok 2013 patřil z hlediska vodnosti k nadprůměrným. K tomu přispěly nejen povodňové stavy v lednu a v červnu 2013, 

ale i časové rovnoměrné rozložení srážek v průběhu celého roku. Srážkově a průtokově se průměrná roční vodnost pohybovala okolo 

25 % nad dlouhodobým normálem.

V úvodu roku došlo vlivem razantnějšího odtání vodní zásoby ve sněhu k povodňovým stavům zejména na západě území spravovaného 

Povodím Ohře, státním podnikem. Po roztání téměř celé zásoby vody ve sněhu koncem ledna docházelo nadále k mírnému nárůstu 

sněhové zásoby zejména v horských oblastech. Roztání sněhové pokrývky na přelomu března a dubna 2013 bylo však nezvykle po-

klidné. Srážkově významný měsíc květen spolu s podprůměrnými teplotami způsobil vyšší nasycení povodí. Výsledné nasycení bylo 

jedním z faktorů, které podpořily urychlený povrchový odtok v červnu 2013. Povodeň v červnu 2013 zasáhla v několika vlnách celé 

území v působnosti Povodí Ohře, státní podnik. Povodeň byla neobvyklá v délce, v plošné a časové variabilitě zasažených území. Při 

povodni v červnu 2013, která v přerušovaných intervalech trvala od 28. 5 do 25. 6., se vyskytovaly na nasyceném povodí kombinace 

srážek plošných a přívalových. K největším škodám došlo v oblastech na soutoku řek Labe a Ohře. Pro obě povodňové události byly 

zpracovány povodňové zprávy, které jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.poh.cz.

V druhé polovině roku se již žádné extrémní hydrologické jevy nevyskytly a hydrologický průběh odpovídal dlouhodobému průměru. 

Nadprůměrná hydrologická vodnost na jaře přispěla k dobré kvalitě vody v nádržích.

HAVÁRIE OHROŽUJÍCÍ JAKOST VODY

Vývoj počtu havárií na území 
v působnosti Povodí Ohře, 
státní podnik, 
v letech 2009–2013 
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EKONOMIKA PODNIKU

Rok 2013 byl dalším úspěšným rokem. Hospodaření Povodí Ohře, státního podniku, je stabilní a dobré. Pokračující výrazné propady 

odběrů povrchové vody pokryla zejména vyšší výroba elektrické energie, pro kterou byly velmi příznivé hydrologické podmínky. Díky 

vyšším tržbám a odpovědnému řízení nákladů byla významně zvýšena rezerva na odstraňování povodňových škod. 

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 2013 ověřila nezávislá auditorská fi rma, která potvrdila, že podávají věrný 

a poctivý obraz hospodaření Povodí Ohře, státního podniku.

tržby za povrchovou vodu
ostatní tržby
fi nanční výnosy
tržby za elektřinu
ostatní výnosy

spotřeba materiálu
opravy
sociální a zdravotní pojištění
spotřeba energie
odpisy
služby
mzdové náklady
rezervy
ostatní náklady

Struktura nákladů za rok 2013

5,48
0,66

27,43
3,51

62,92

[údaje v %]

2,40
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9,55

5,47
23,14

4,11

[údaje v %]

28,36

5,01 3,94

Struktura výnosů za rok 2013

ODCHYLKA PRŮMĚRNÝCH ROČNÍCH PRŮTOKŮODCHYLKA PRŮMĚRNÝCH ROČNÍCH PRŮTOKŮ
za rok 2013 od dlouhodobého průměru dle ČHMÚ

Měrné místo odchylka

1 LG Cheb 27 %
2 LG Horka – odtok 40 %
3 LG Citice 26 %
4 LG Kraslice 83 %
5 LG Svatava 49 %
6 LG Stará Role 34 %
7 LG Podhora 41 %
8 LG Teplička 11 %
9 LG Březová – odtok 13 %

10 LG Stanovice – odtok -15 %
11 LG Jánský most 24 %
12 LG Drahovice 19 %
13 LG Ostrov 36 %
14 LG Stranná 21 %
15 LG Újezd – odtok 29 %
16 LG Všechlapy – odtok 42 %

Měrné místo odchylka

17 LG Trmice 27 %
18 LG Přísečnice – odtok -6 %
19 LG III. mlýn 57 %
20 LG Jirkov – odtok 46 %
21 LG Janov – odtok -8 %
22 LG Český Jiřetín 0 %
23 LG Bílý potok 28 %
24 LG Chomutov MěÚ 18 %
25 LG Žatec 20 %
26 LG Louny 18 %
27 LG Brozany 7 %
28 LG Stráž p. Ralskem 30 %

Měrné místo odchylka

29 LG Mimoň 26 %
30 LG Česká Lípa 13 %
31 LG Benešov n. P. 33 %
32 LG Chřibská – odtok 32 %
33 LG Zákupy 30 %
34 LG Srbská Kamenice 46 %
35 LG Varnsdorf 24 %
36 LG Vědlice -13 %
37 LG Zahrádky 42 %
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POČET ZAMĚSTNANCŮPOČET ZAMĚSTNANCŮ

Povodí Ohře zaměstnávalo k 31. 12. 2013 celkem 623 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013 činil 617 osob, 

276 zaměstnanců v dělnických profesích a 341 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 v roce 2011 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců.

MZDOVÝ VÝVOJMZDOVÝ VÝVOJ

Vedení státního podniku usiluje o realizaci takového mzdového vývoje, který koresponduje se zvyšujícími se nároky na kvalifi kova-

nost, odpovědnost, samostatnost a intenzitu práce a zároveň je v relaci s ekonomickými výsledky podniku. Průměrný měsíční výdělek 

vzrostl proti předchozímu roku o 1,2 %. Přes tento růst došlo, vzhledem k dosažené míře infl ace (1,4 %) v roce 2013, k poklesu reálné 

mzdy o 0,2 %. 

PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST
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PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍPROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Program vzdělávání zaměstnanců se soustředil zejména na skupinové a individuální kurzy, semináře a školení, jejichž absolvování 

slouží k prohloubení kvalifi kace 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 1 442 tis. Kč, což činí 0,6 % z objemu mzdových prostředků. Ve školním roce 2013/14 si doplňuje či zvyšuje kva-

lifi kaci kombinovaným studiem celkem 33 zaměstnanců. Kvalifi kační dohoda je uzavřena se 12 zaměstnanci. V předchozím školním 

roce úspěšně ukončili studium 4 zaměstnanci.

SOCIÁLNÍ PROGRAMSOCIÁLNÍ PROGRAM

Povodí Ohře, státní podnik, přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojiš-

tění. Poskytuje také závodní stravování, zajišťuje sportovní, kulturní a společenské akce, rodinnou a dětskou rekreaci pro své zaměst-

nance a jejich rodinné příslušníky. Výdaje spojené s realizací sociálního programu v roce 2013 činily 13 983 tis. Kč.

BEZPEČNOST PRÁCEBEZPEČNOST PRÁCE

Systém řízení BOZP se ve státním podniku realizuje v souladu s novými moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. V roce 

2013 se stalo 14 pracovních úrazů s dočasnou pracovní neschopností. Příčinou téměř ve všech případech bylo nepředvídatelné riziko 

práce. Na osobní ochranné pracovní prostředky vynaložil podnik celkem 1 120 tis. Kč a na pracovnělékařské služby, včetně ochran-

ného očkování, 300 tis. Kč.
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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 11 352 245 -6 303 291 5 048 954 5 024 527

B. Dlouhodobý majetek 002 10 755 841 -6 300 908 4 454 933 4 494 042

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 72 316 -57 267 15 049 18 992

1. Software 004 23 219 -21 583 1 636 1 142

2. Ocenitelná práva 005 473 -473 0 0

3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 006 48 382 -35 211 13 171 16 140

4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 007 242 0 242 1 710

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 008 10 672 125 -6 232 241 4 439 884 4 475 050

B. II. 1. Pozemky 009 445 433 -145 636 299 797 296 271

2. Stavby 010 9 036 279 -5 243 165 3 793 114 3 867 872

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 011 1 068 104 -834 941 233 163 234 390

4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 012 1 782 -1 253 529 575

5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 013 120 351 -7 246 113 105 75 932

6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný ma-
jetek

014 176 0 176 10

B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek 015 11 400 -11 400 0 0

1. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 016 11 400 -11 400 0 0

C. Oběžná aktiva 017 588 921 -2 383 586 538 524 493

C. I. Zásoby 018 5 060 0 5 060 5 784

C. I. 1. Materiál 019 3 371 0 3 371 3 428

2. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 020 1 689 0 1 689 2 356

C. II. Dlouhodobé pohledávky 021 33 0 33 58

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 022 5 0 5 30

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 023 28 0 28 28

C. III. Krátkodobé pohledávky 024 145 970 -2 383 143 587 199 604

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 025 91 073 -2 363 88 710 74 686

2. Krátkodobé poskytnuté zálohy 026 2 505 0 2 505 2 336

3. Dohadné účty aktivní 027 643 0 643 338

4. Jiné pohledávky 028 51 749 -20 51 729 122 244

C. IV. Krátkodobý fi nanční majetek 029 437 858 0 437 858 319 047

C. IV. 1. Peníze 030 274 0 274 269

2. Účty v bankách 031 437 584 0 437 584 318 778

D. I. Časové rozlišení 032 7 483 0 7 483 5 992

D. I. 1. Náklady příštích období 033 5 324 0 5 324 5 938

2. Příjmy příštích období 034 2 159 0 2 159 54

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2013 (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 035 5 048 954 5 024 527

A. Vlastní kapitál 036 4 686 289 4 675 639

A. I. Základní kapitál 037 4 068 283 4 068 283

A. I. 1. Základní kapitál 038 4 068 283 4 068 283

A. II. Kapitálové fondy 039 338 023 335 628

1. Ostatní kapitálové fondy 040 338 023 335 628

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 041 267 359 260 444

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 042 97 279 97 279

2. Statutární a ostatní fondy 043 170 080 163 165

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) ř. 37 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

044 12 624 11 284

B. Cizí zdroje 045 361 615 348 149

B. I. Rezervy 046 101 800 55 680

1. Rezerva na daň z příjmů 047 12 914 8 638

2. Ostatní rezervy 048 88 886 47 042

B. II. Dlouhodobé závazky 049 101 879 93 462

1. Dlouhodobé přijaté zálohy 050 257 264

2. Odložený daňový závazek 051 101 622 93 198

B. III. Krátkodobé závazky 052 157 936 199 007

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 053 63 990 34 495

2. Závazky k zaměstnancům 054 22 024 23 427

3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 055 13 391 13 984

4. Stát – daňové závazky a dotace 056 55 523 122 469

5. Krátkodobé přijaté zálohy 057 0 486

6. Dohadné účty pasivní 058 1 944 2 018

7. Jiné závazky 059 1 064 2 128

C. I. Časové rozlišení 060 1 050 739

C. I. 1. Výdaje příštích období 061 722 302

2. Výnosy příštích období 062 328 437
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Označení TEXT Číslo  Skutečnost v účetním období

řádku  běžném  minulém

a b c  1  2

II. Výkony 01 811529 761140

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 02 807699 757676

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 03 -666 -73

3. Aktivace 04 4496 3537

B. Výkonová spotřeba 05 249078 303626

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 06 65346 52491

B. 2. Služby 07 183732 251135

+ Přidaná hodnota 08 562451 457514

C. Osobní náklady 09 327168 320239

C. 1. Mzdové náklady 10 235430 232259

C. 2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 79267 77981

C. 3. Sociální náklady 12 12471 9999

D. Daně a poplatky 13 2160 2749

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

14 192121 195709

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 15 3651 12194

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 16 3651 12191

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 17 0 3

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu

18 589 1545

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 19 589 1542

F. 2 Prodaný materiál 20 0 3

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

21 41606 9103

IV. Ostatní provozní výnosy 22 22096 84168

H. Ostatní provozní náklady 23 4638 9037

V. Převod provozních výnosů 24 -484 0

I. Převod provozních nákladů 25 -1192 0

* Provozní výsledek hospodaření 26 20624 15494

X. Výnosové úroky 27 5075 4787

XI. Ostatní fi nanční výnosy 28 468 57

O. Ostatní fi nanční náklady 29 136 411

* Finanční výsledek hospodaření 30 5407 4433

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 31 12699 8643

Q. 1. - odložená 32 12699 8643

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 33 13332 11284

XIII. Mimořádné výnosy 34 484 0

R. Mimořádné náklady 35 1192 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 36 -708 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 37 12624 11284

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 33 25323 19927

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2013 (V TIS. KČ)
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r. 2013 r. 2012

P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 319 047 228 064

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 25 323 19 927

A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 230 212 194 949

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

192 129 195 759

A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv 41 606 9 103

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) -3 137 -10 754

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 (-) -5 075 -4 787

A.1.6 Ostatní nepeněžní operace 4 689 5 628

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

255 535 214 876

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) -6 245 -2 842

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

54 472 65 078

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

-60 517 -67 975

A.2.3 Změna stavu zásob (+,-) -200 55

A´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami (A´+ A.2) 249 290 212 034

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

A.4 Přijaté úroky 5 075 4 787

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 (+,-)

-708 0

A´´´ Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A´´ + A.3 až A.6) 253 657 216 821

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -133 747 -133 176

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 3 341 12 247

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

B´´´ Čistý peněžní tok vztahující se k invest. činnosti (B.1 až B.3) -130 406 -120 929

Peněžní toky z fi nanční činnosti

C.1 Změna stavu dlouhodob., popř. krátkodobých závazků (+,-) -6 -495

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6) -4 434 -4 414

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

0 0

C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0

C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 0

C.2.4 Úhrada ztráty společníky (+) 0 0

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (+,-) -4 434 -4 414

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 spo-
lečnosti (-)

0 0

C´´´ Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti (C.1 + C.2) -4 440 -4 909

F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A´´´ + B´´´ + C´´´) 118 811 90 983

R Stav peněžních prostředků na konci období (P +,-F) 437 858 319 047

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) K 31. PROSINCI 2013 (V TIS. KČ)
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K 31. PROSINCI 2013 (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 0 0 4 068 283 4 068 283 0 0 4 068 283

B. Základní kapitál nezapsaný

C. Vlastní akcie a obchodní podíly

* Celkem základní kapitál 4 068 283 0 0 4 068 283 4 068 283 0 0 4 068 283

D. Emisní ážio

E. Rezervní fond 96 770 0 509 97 279 97 279 0 0 97 279

F. Ostatní fondy ze zisku 162 946 4 414 4 633 163 165 163 165 4 434 11 349 170 080

F.1. FKSP 30 826 4 414 4 633 31 045 31 045 4 434 4 698 31 309

F.2. Fond investiční výstavby 87 854 0 0 87 854 87 854 0 3 651 91 505

F.3. Fond odměn 44 266 0 0 44 266 44 266 0 3 000 47 266

* Fondy ze zisku celkem 259 716 4 414 5 142 260 444 260 444 4 434 11 349 267 359

G. Kapitálové fondy 326 558 41 925 50 995 335 628 335 628 5 417 7 812 338 023

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté 
do VH

I. VH ve schvalovacím řízení 4 758 11 284

J. Neuhrazená ztráta minulých let

K. Výsledek hospodaření po zdanění 11 284 12 624

* Vlastní kapitál celkem 4 659 315 4 675 639 4 675 639 4 686 289
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I. OBECNÉ ÚDAJEI. 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 ČR, Těšnov 17, Praha 1, IČ: 00020478

 Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Mgr. Jaroslav Janáček, 

 den vzniku oprávnění: 12. 8. 2013

Rozhodující předmět činnosti: 

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových 

a podzemních vod v oblasti povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č.305/2000 Sb. o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti 

povodí, jejichž správcem byl podnik určen.

Rozvahový den: 31. 12. 2013

Okamžik sestavení účetní závěrky: 18. února 2014 v 10.00 hodin

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

Druh změny (dodatku) Datum změny Zapsáno v OR

PhDr. Ivo Hlaváč zánik členství v DR 9. 7. 2013 zapsáno

Ing. Jan Ludvík, MBA zánik oprávnění 
jednat jm. zakladatele

12. 8. 2013 zapsáno

Mgr. Jaroslav Janáček vznik oprávnění 
jednat jm. zakladatele

12. 8. 2013 zapsáno

Ing. Daniel Pokorný vznik členství v DR 21. 10. 2013 zapsáno

Ing. Monika Zeman vznik členství v DR 21. 10. 2013 zapsáno

Bc. Ondřej Sirko vznik členství v DR 21. 10. 2013 zapsáno

Ing. Libor Ježek vznik členství v DR 7. 11. 2013 zapsáno

Ing. Václav Jakubík vznik členství v DR 21. 10. 2013 zapsáno

Soňa Riedlová Puškašová zánik členství v DR 21. 10. 2013 zapsáno

Ing. Jan Bureš zánik členství v DR 21. 10. 2013 zapsáno

Jitka Gavdunová zánik členství v DR 21. 10. 2013 zapsáno

Mgr. Jan Mraček zánik členství v DR 21. 10. 2013 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 2013
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Členové dozorčí rady k rozvahovému dni:

Jméno a příjmení Funkce

Ing. Daniel Pokorný předseda dozorčí rady

Ing. Monika Zeman místopředseda dozorčí rady

Ing. Miroslav Král, CSc. člen dozorčí rady

Ing. Libor Ježek člen dozorčí rady

Bc. Ondřej Sirko člen dozorčí rady

Ing. Václav Jakubík 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

2013 2012

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 617,5 616,1

z toho: členů statutárních orgánů 1 1

(v tis. Kč)

Osobní náklady 327 168 320 239

Dle § 11 zákona o státním podniku jsou orgánem podniku ředitel a dozorčí rada. Statutárním orgánem je dle § 12 zákona o státním pod-

niku 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.

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Statutárnímu orgánu a dozorčí radě nejsou poskytovány jakékoliv mimořádné výhody. Některým vedoucím zaměstnancům (ředi-

telé, 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.
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II. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍII. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

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

Účetnictví státního podniku 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 pozdějších 

předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a českými účetními 

standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné 

a časové souvislosti a zásadu opatrnosti.

Zásada opatrnosti se promítá do účetní závěrky tak, že státní podnik vytváří rezervy a opravné položky. 

Účetní metody jsou použity způsobem, který vychází z předpokladu, že státní podnik bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících 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 2013 nebyly použity.

Odpisování majetku

Dlouhodobý majetek je zatříděn podle SKP, CZ-CPA a klasifi kace CZ-CC. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného 

majetku je sestaven ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2013 a vy-

hláškou č. 500/2002 Sb., a vychází 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. Dlouhodobý hmotný majetek nad 15 tis. Kč do 40 tis. Kč 

se odpisuje rovnoměrně po dobu 3 let.

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku je sestaven ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví v souladu 

se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2013 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vychází z předpokládané doby jeho používání. 

Účetní a daňové odpisy se nerovnají. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se odpisuje rovnoměrně podle doby upotřebitel-

nosti 5–6 let.

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve vlastních nákladech, t.j. osobní náklady a další vlastní náklady bezpro-

středně související s jeho vytvořením.

Ocenění a způsob účtování zásob

Ocenění a účtování nakupovaných zásob

Ve skutečných pořizovach cenách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (tj. doprava, poštovné, balné, clo, po-

jistné, provize, skonto, případně jiné). Oceňování vlastní osobní a nákladní dopravy pro potřebu zjištění nákladů na pořízení mate-

riálových 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) se použije účet 549.

Ocenění cenných papírů a majetkových podílů

Cenné papíry jsou oceněny ve výši ceny pořízení. Ve sledovaném účetním období státní podnik nevlastnil žádné majetkové podíly.

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 2013 byl proti účtu 413 

účtován prodej pozemků získaných na základě transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí. 
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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.

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 155 964 158 538 601 2 241 3 683 4 815 152 882 155 964

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 481 607 5 4 15 130 471 481

Pohledávky ZOP 
(konkurz)

641 734 83 186 247 279 477 641

Pohledávky ÚOP 1 442 588 792 1 167 799 313 1 435 1 442

Celkem 169 928 171 867 1 481 3 598 4 744 5 537 166 665 169 928

V roce 2011 byly vytvořeny opravné položky k převzatým pozemkům pod vodními toky a VH majetkem ZVHS, neboť byly nereálně 

oceněny. Opravná položka byla tvořena ve výši 76,5 % z celkové ceny převzatých pozemků. Zúčtování opravné položky k pozemkům 

v částce 3 025 tis. Kč je účtováno proti kapitálovým fondům. 

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 2002–2013 použito ocenění reálnou hodnotou a byla ponechána vytvořená 100 % opravná 

položka.

Opravné položky k pohledávkám po splatnosti 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 ope-

racích 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 kurzu vy-

hlášeného Českou národní bankou k tomuto datu. Vzniklý kurzový rozdíl byl zaúčtován na vrub příslušných účtů fi nančních nákladů 

nebo ve prospěch fi nančních výnosů.

Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků
Ve sledovaném účetním období nebylo použito ocenění reálnou hodnotou.

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTYIII. 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 daňové 

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

Odložený daňový závazek 2012 19 8 423 270,00

Celkem (rozvaha ř. 051 B.II.2) 101 621 880,00

Rezerva na odloženou daň 2013 19 12 914 000,00

1.3 Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel a existuje pravděpodobnost, 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 4 090 471 0 4 561

Pronájmy pozemků 3 760 508 0 4 268

Na povodňová rizika 24 592 51 100 9 114 66 578

Odložená daň z příjmu 8 638 12 914 8 638 12 914

Rizika spojená s chovem ryb 2 356 0 666 1 690

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

Rezerva na opravu DlHM od ZVHS 8 192 96 4 512 3 776

Rezerva na opravy MVE 3 422 4 591 0 8 013

Celkem 55 680 69 680 23 560 101 800

Byla upravena účetní rezerva na povodně, která je tvořena na riziko mimořádných nákladů spojených s prováděním zabezpečovacích 

prací při povodních a souvisejících oprav. V roce 2013 došlo k jejímu čerpání v souvislosti s červnovými povodněmi v oblasti závodu 

Terezín a zároveň na opravy majetku poškozeného povodněmi z předchozích let. Došlo k čerpání rezervy na opravu majetku převza-

tého od ZVHS a tvorba této rezervy je v úrovni tržeb snížených o související náklady za prodaný majetek po ZVHS v roce 2013. Byla 

vytvořena rezerva na opravy MVE, která se tvoří ve výši 2% ročních tržeb z výroby elektrické energie.

Dále byla upravena účetní rezerva na riziko spojené s chovem ryb, která se tvoří, v souvislosti s možným negativním vývojem geno-

fondu, na výši zůstatku účtu zvířat.
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1.4 Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru

Státní podnik nečerpal žádné bankovní úvěry.

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  3 317  0 0 3 317

Dlouhodobý hmotný 
majetek

 167  0  20 540  11 066 75 663 107 436

Provozní  48  147  0  15 929 0 16 124

Celkem  215  147  23 857  26 995 75 663 126 877

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Sasko

(v tis. Kč)

Dotace Evropské fondy

Dlouhodobý hmotný majetek 0

Provozní 291

Celkem 291

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.

Mimořádný výsledek hospodaření – ztráta 708 tis. Kč – zahrnuje mimořádné náklady ve výši 1 192 tis. Kč a mimořádné výnosy ve 

výši 484 tis. Kč související s povodněmi v červnu 2013.

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 2013.



33

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 445 433 444 932 0 0 445 433 444 932 4 206 3 705

Stavby 9 036 279 8 973 243 5 243 165 5 105 371 3 793 114 3 867 872 63 489 453

Sam.mov.věci a soubory

stroje, přístr., zařízení

dopravní prostředky

inventář

dl.hm.maj.do 40 tis.Kč

1 068 104 1 034 456 834 941 800 066 233 163 234 390 48 940 15 292

919 549 893 517 729 435 697 427 190 114 196 090 32 622 6 590

118 120 111 416 78 351 75 909 39 769 35 507 13 577 6 873

1 621 1 634 1 460 1 447 161 187 0 13

28 814 27 889 25 695 25 283 3 119 2 606 2 741 1 816

Ostatní DlHM 1 782 1 749 1 253 1 174 529 575 33 0

Nedokončený DlHM 120 351 83 235 0 0 120 351 83 235 257 223 220 107

Celkem 10 671 949 10 537 615 6 079 359 5 906 611 4 592 590 4 631 004 373 891 239 557

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 23 219 23 195 21 583 22 053 1 636 1 142 1 250 1226

Ocenitelná práva 473 473 473 473 0 0 0 0

Nehm. výsl. výzk. a výv. 48 382 46 171 35 211 30 031 13 171 16 140 2 211 0

Nedokončený DlNM 242 1710 0 0 242 1 710 5 311 6 779

Celkem 72 316 71 549 57 267 52 557 15 049 18 992 8 772 8 005

2.3 Podrozvahová evidence (v tis. Kč)

Majetek 2013 2012

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace 1 066 267 959 089

Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace 60 301 56 984

Drobný hmotný majetek 52 820 51 490

Drobný nehmotný majetek 6 206 5 333

Stavby ZVHS * 5 365 34 290

*/ majetek převedený ze zákona podle účetní evidence ZVHS – majetek neexistuje, do 31. 12. 2013 jsme od Vodoprávního úřadu 
neobdrželi potvrzení o neexistenci majetku

2.4 Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem k rozvahovému dni

Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem, nemáme.

Věcnými břemeny jsou zatíženy pozemky a jejich evidovaná hodnota činí 7 398 tis. Kč. Jedná se zejména o vstupy na pozemky 

a  liniové stavby pod povrchem.

(v tis. Kč)

Území závodu Pozemky celkem Pozemky s věc. břemenem %

Karlovy Vary 218 939 31 114 14,2

Chomutov 114 684 40 593 35,4

Terezín 110 283 15 957 14,5

Podnikové ředitelství 1 527 0 0,0

Celkem 445 433 87 664 19,7
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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 vyšší než 

ocenění v účetnictví.

2.6 Pohledávky

(v tis. Kč)

Pohledávky 2013 2012

po lhůtě splatnosti 2 652 2 918

z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti 2 240 1 712

z toho: pohl. přihlášené do konkurzu 542 659

pohledávky starší 5 let 1 209 800

z toho: pohl. přihlášené do konkurzu 542 130

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 2013, proplacené v lednu 2014.

(v tis. Kč)

Investiční oblast 110

Provozní oblast 314

Součástí závazků po splatnosti jsou i pozastávky, z toho pozastávka vůči fi rmě BAU-STAV a.s. ve výši 196 tis. Kč je po splatnosti 

587 dní. Jedná se o opravu napouštěcího potrubí na VD Otvice – nedokončení kompletního procesu vytvrzení rukávce a následné 

tlakové kontroly.

(v tis. Kč)

Sociální pojištění 9 230

Zdravotní pojištění 4 160

Daň z příjmů ze závislé činnosti 4 677

Silniční daň 65

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
Kapitálové fondy (účet 413)

Zvýšení: 7 813 tis. Kč – digitalizace pozemků, bezúplatné převody od státu, zúčtování opravné položky k ceně prodaných pozemkům 

po ZVHS, převod majetku od ZVHS

Snížení: 5 417 tis. Kč – prodej pozemků převzatých od ZVHS, bezúplatné převody státu, digitalizace pozemků

Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 423)

Zvýšení: 4 698 tis. Kč – zálohový příděl ze zisku 2013

Snížení: 4 434 tis. Kč – čerpání v souladu s kolektivní smlouvou

Fond odměn (účet 42710)

Zvýšení: 3 000 tis. Kč – rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012
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Fond investic (účet 42730)

Zvýšení: 3 651 tis. Kč – rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 (v Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb 4 633 187,86

Fond investic 3 650 705,45

Fond odměn 3 000 000,00

Výsledek hospodaření celkem 11 283 893,31

Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem 9. května 2013, č.j. 27419/2013 – MZE-12142.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 (v tis. Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb 4 698

Fond investic 4 926

Fond odměn 3 000

Výsledek hospodaření celkem 12 624

3. Výnosy provozní oblasti (v tis. Kč)

Tuzemsko Zahraničí  Celkem

Činnost 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Výnosy provozní oblasti celkem*

z toho: úplaty za odběr povrch. vody

 čerpání a doprava vody

 výroba elektrické energie

 tržby laboratoří

 pronájmy

 provozní dotace

836 792 857 340 413 162 837 205 857 502

501 631 510 835 0 0 501 631 510 835

28 656 49 054 0 0 28 656 49 054

231 226 173 463 0 0 231 226 173 463

5 065 4 771 0 0 5 065 4 771

9 123 9 183 110 101 9 233 9 284

16 415 80 314 0 0 16 415 80 314

*/ z provozních výnosů byly převedeny výnosy ze zajištění povodňových zabezpečovacích prací, povodňových záchranných prací a likvidač-
ních prací pro město Terezín při povodních v červnu 2013 na mimořádné výnosy ve výši 484 tis. Kč

Výnosy z výroby elektrické energie jsou včetně zeleného bonusu, který od letošního roku, vzhledem ke změně vyúčtování od OTE, a. s., 

účtujeme na samostatný analytický účet.

4. Náklady provozní oblasti (v tis. Kč)

Náklad 2013 2012

Náklady provozní oblasti celkem* 816 168 842 008

z toho: spotřeba materiálu 19 946 21 291

spotřeba energií 33 072 19 243

opravy 149 572 209 729

ostatní služby 34 160 41 405

mzdové náklady 235 430 232 259

sociální a zdravotní pojištění 79 267 77 981

odpisy (bez odpisu oceň. rozdílu) 192 121 195 709

tvorba rezerv a oprav. položek 58 248 22 916

zúčtování rezerv a oprav. položek 16 642 -13 813

pojištění majetku a osob 2 382 2 203

*/ z provozních nákladů byly převedeny náklady na odstraňování povodňových škod související s povodněmi v červnu 2013 na mimořádné 
náklady ve výši 1 192 tis. Kč
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5. 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“, jeho řešení bylo vyhlášeno na 4 roky. Dále byl vyhlášen projekt „Metody optima-

lizace 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 2013 vynaloženy náklady ve výši 1 274 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 2013 činí 80 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 dohledné 

budoucnosti.

Použité zkratky: ČR – Česká republika, KS – Krajský soud, KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje, SKP – Standardní klasifi kace 

produkce, CZ-CPA – klasifi kace produkce, CZ-CC – Klasifi kace stavebních děl, MZe – Ministerstvo zemědělství, MŽP – Mini-

sterstvo životního prostředí, SFŽP – Státní fond životního prostředí, 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, ZOP – zákonná opravná položka, ÚOP – účetní opravná položka, DR – dozorčí rada, SR – státní roz-

počet, OPŽP – operační program životního prostředí, 229 117 – odstranění povodňových škod, 129 120 – protipovodňová opatření, 

TAČR – Technická agentura České republiky, VH majetek – vodohospodářský majetek.
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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 2013 odrážely ve velké míře potřeby na vodních tocích a vodních dílech převzatých od ZVHS 

v roce 2011, dokončení odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2010 a dokončení protipovodňových opatření částí nebo 

celých měst fi nancovaných převážně ze státního rozpočtu.

V roce 2013 byly netradičně rozložené průtoky vody ve vodních tocích. Červnová povodeň způsobila významné navýšení ročního 

proteklého množství vody ve vodních tocích. Podzimní období bylo nadprůměrně vodné a umožnilo udržet dostatečnou zásobu vody 

zejména ve vodárenských nádržích. Nadprůměrné proteklé množství vody zajistilo i vysokou výrobu elektrické energie v malých 

vodních elektrárnách ve správě Povodí Ohře.

Základní ekonomické údaje za rok 2013:

Výnosy 842 819 tis. Kč

Náklady 830 195 tis. Kč

Zisk 12 624 tis. Kč

Vlastní kapitál k 31. 12. 2013 4 686 289 tis. Kč

The maintenance of state property under the administration of the Povodí Ohře state-run enterprise can be summarised briefl y as 

routine maintenance, contractor repairs of the property, and investment construction projects.  In 2013, these categories refl ected the 

considerable need for the completion of fl ood damage removal from the fl ood in 2010, as well as the completion of fl ood control mea-

sures—fi nanced primarily by state funding—for entire towns and parts of towns on the watercourses and water works taken over from 

the Agricultural Water Management department in 2011.

In 2013, there was unusual water fl ow distribution in watercourses. The fl ood in June resulted in a signifi cant increase in the annual 

water fl ow volume in watercourses. In the autumn above-average water measurements were recorded, which allowed for the retention 

of a suffi cient amount of water, especially in water supply reservoirs. Above-average water fl ow volume also ensured an increase in the 

production of electrical power in small hydroelectric plants under Povodí Ohře management.

Basic economic data for 2013:

Revenue 842,819 thousand CZK

Expense 830,195 thousand CZK

Profi t 12,624 thousand CZK

Equity as of 31/12/2013 4,686,289 thousand CZK

Die Betreuung des staatlichen Eigentums, das in der Verwaltung des staatseigenen Unternehmens Povodí Ohře steht, kann man kurz 

wie folgt zusammenfassen: gewöhnliche Wartung, Instandset-zung der Eigentumsbestanteile durch externe Auftragnehmer sowie An-

lagenbau. Dies hat 2013 im beträchtlichen Maße die Bedürfnisse bzgl. der Wasserläufe und Wasserbauwerke saturiert, die 2011 von der 

staatlichen Landwirtschaftlichen  Wasserwirtschaftsverwaltung (tschechische Abkürzung „ZVHS”) übernommen worden sind, inkl. 

der Abschlussphase der Beseitigung der Hochwasserschä-den aus dem Jahr 2010 sowie auch der Ergreifung der Hochwasserschutz-

maßnahmen von Stadtteilen oder ganzen Städten, die überwiegend vom Staatshaushalt fi nanziert werden.

2013 hat man eine nicht herkömmliche Verteilung der Wasserdurchlaufmengen in den Wasser-läufen festgestellt. Das Juni-Hochwasser 

hat eine bedeutsame Erhöhung der Jahresdurchlaufmengen in den Wasserläufen verursacht. In der Herbstperiode hat es überdurchschnitt-

liche Wassermengen gegeben, was ermöglicht hat, ausreichende Wasservorräte - insbesondere in bestehenden Wasser-becken - zu halten. 

Die überdurchschnittlichen Wasserdurchlaufmengen haben auch zu einer hohen Stromproduktion in denjenigen Kleinwasserkraftanlagen 

geführt, die in der Verwaltung des Unterneh-mens Povodí Ohře stehen.

Grundlegende Wirtschaftsdaten des Jahres 2013:

Erlöse  842 819 Tsd. CZK

Kosten 830 195 Tsd. CZK

Gewinn 12 624 Tsd. CZK

Eigenkapital zum Stichtag 31. 12. 2013 4 686 289 Tsd. CZK
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