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Uplynulý rok 2015 byl pro státní podnik Povodí Ohře opět 
rokem netypickým, bohatým na řadu událostí a situací. 
Jestliže se v posledních desetiletích opakovaně projevil 
a byl vnímán extrém výskytu povodní, bylo suché obdo-
bí uplynulého roku opačným a důrazným připomenutím 
ze strany přírody. Laická veřejnost již nevolala po vypuš-
tění vodních nádrží, tak jako vždy při a po povodni, ale 
naopak s obavami sledovala a tázala se, jak jsou přehradní 
nádrže naplněny a zda je a bude vody dostatek pro násle-
dující dny a týdny. Všichni tak měli možnost si uvědomit, 
že sucho může být svým projevem a důsledkem dokon-
ce nebezpečnější než povodeň. I takový byl uplynulý rok 
2015, kdy se kromě potřeb a možností k zajištění úkolů 
své obvyklé působnosti v průběhu roku podnik zaměřil 
i na další problémy a oblasti.

Dlouhodobě meziročně klesaly odběry povrchové vody, 
které představují hlavní zdroj výnosů podniku. Vloni se 
konečně tento pokles zastavil a mírně převýšil skutečnost 
předcházejícího roku i plán. Ani tak však nebyly plně 
pokryty náklady vynaložené podnikem na zajištění sprá-
vy povodí a správy vodních toků. Podnik vyrovnává tuto 
ztrátu výrobou el. energie z obnovitelných zdrojů, zejmé-
na vodních elektráren, když výroba dosáhla v roce 2015 
výše přes 85 GWh. Přesto nízké průtoky suchého období 
loňského roku ovlivnily výši výroby a tržby za el. energii 
nedosáhly plánu. I tak podnik na opravy majetku státu ve 
správě podniku a investice, čili rekonstrukce a realizaci 
nových staveb, vynaložil celkem 443 mil. Kč, z toho té-
měř 300 mil. Kč z vlastních zdrojů. V roce 2015 byla také 
dokončena většina akcí odstraňování povodňových škod 
vzniklých při povodních v roce 2013 s celkovým objemem 
vynaložených nákladů ve výši 168 mil. Kč. Poslední akce 
tohoto charakteru budou dokončeny do poloviny roku 
2016. I v loňském roce bylo dosaženo kladného výsledku 
hospodaření podniku ve výši 20,3 mil. Kč a tím i dosta-
tečných zdrojů pro doplnění podnikových fondů. Podnik 
tak znovu potvrdil svou ekonomickou stabilitu a dobrou 
ekonomickou pozici. 

Mezi nejvýznamnější události úvodu roku 2015 patří se-
tkání s představiteli krajů, měst a obcí. Za účasti ministra 
zemědělství se již v úvodu ledna uskutečnilo v Chomuto-
vě setkání zástupců státního podniku Povodí Ohře s před-
staviteli obcí a měst Ústeckého kraje. V prvním čtvrtletí 
se pak také uskutečnila obdobná setkání s představiteli 
Karlovarského kraje a Libereckého kraje. Předmětem jed-
nání byla nejen problematika povodní, ale také například 
vodohospodářské plánování, rizika sucha, financování 
a kompetence státního podniku Povodí Ohře a konkrétní 
situace a problémy v územní působnosti podniku. V úvod-
ní části roku jsme byli také seznámeni s výsledky kontroly 
NKÚ, která se uskutečnila po dobu šesti měsíců v druhé 
polovině roku 2014. Pozitivní výsledek potvrdil naše oče-
kávání. V závěru roku se pak na Ministerstvu zemědělství 
uskutečnilo setkání s představiteli Místních akčních sku-
pin v ČR, na které naváží v roce 2016 další dílčí setkání k 
upřesnění vhodné spolupráce. Státní podnik Povodí Ohře 
se prostřednictvím svých zástupců a prezentací zúčastnil 
řady významných akcí, mimo jiné například setkání u pří-
ležitosti Mezinárodního dne vody, 19. ročníku vodohos-
podářského veletrhu VOD-KA, zasedání ČPV k přípravě 
mezinárodního jednání ICOLD v Praze v roce 2017, akti-
vit v rámci ČVTVHS a SVH, jednání k financování hydro-
morfologických opatření k naplnění požadavků Rámcové 
směrnice vodní politiky z fondů OPŽP, jednání se zástupci 
ŘSD ve věci sesuvu v trase dálnice D8 v Ústeckém kraji 
i k obecným podmínkám předávání a převzetí majetku. 

V souvislosti s usnesením vlády k přípravě opatření pro 
zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody 
a na základě Ministerstvem zemědělství schváleného ma-
teriálu „Realizace opatření k omezení následků sucha“ 
zahájil v roce 2015 státní podnik kroky k zajištění stano-
vených úkolů. Mimo to se státní podnik podílel také na 
přípravě a projednání dalších lokalit k rozšíření Gene-
relu území chráněných pro akumulaci povrchových vod 
(LAPV). V lokalitě Hlubocká pila, jedné z lokalit stávající-
ho generelu, zajistil vypracování studie proveditelnosti 
VD a investičního záměru. Obdobně byla dokončena stu-
die proveditelnosti VD Mukoděly v okrese Louny. V obou 
případech se jedná o lokality v území s mimořádným rizi-
kem ohrožení suchem. V roce 2015 byl po vyhodnocení 
a zapracování připomínek dokončen Plán dílčího povodí 
Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro 2. pláno-
vací období v letech 2016 až 2021 a byl předán krajským 
zastupitelstvům ke schválení. Odborné útvary podniku 
také zpracovaly a připomínkovaly podklady pro noveli-
zaci vodního zákona. V loňském roce jsme úspěšně apli-
kovali postup sociálně odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Subjektům, které zaměstnaly osoby z evidence 
nezaměstnaných osob, byly v roce 2015 na základě výsled-
ků výběrového řízení zadány státním podnikem Povodí 
Ohře zakázky v celkovém objemu 17 mil. Kč, většinou for-
mou ZPŘ, což umožňovalo širokému okruhu zhotovitelů 
podání nabídek.

V rámci III. etapy PPO byla v loňském roce realizována 
a dokončena akce k ochraně bezpečnostního přelivu na 
VD Horka a probíhá výstavba druhé spodní výpusti VD 
Janov. Nejsložitější a časově i finančně nejnákladnější 
součástí procesu přípravy významných suchých nádr-
ží Dubnice a Šporka poblíž České Lípy a suché nádrže 
 Syčivka k ochraně Bíliny i dalších opatření je řešení ma-
jetkoprávních vztahů v místech, kde mají být realizována. 
To často podstatně negativně ovlivňuje časový průběh 
přípravy a přináší riziko, že obdobně jako v některých pří-
padech v minulém období, nebude možné z uvedených 
důvodů některá opatření realizovat v období dotačního 
programu nebo vůbec. S cílem získat stavební povolení 
do konce roku 2016 bylo zahájeno a probíhá zpracování 
dokumentace pro zvýšení bezpečnosti VD Nechranice 
a současně i zvýšení objemu ovladatelného retenčního 
prostoru rekonstrukcí krajních polí bezpečnostního pře-
livu díla. V souvislosti s další připravovanou akcí III. etapy, 
a to k zabezpečení přelivu proti plaveninám, byl na ČVUT 
v Praze modelově ověřován šachtový přeliv VD Jirkov. Dů-
ležitou a z hlediska bezpečnosti pro veřejnost mimořádně 
významnou akcí bylo v roce 2015 zvýšení bezpečnosti ko-
ryta umělého toku Podkrušnohorského přivaděče. Mode-
lově ověřená a následně realizovaná úprava zásadně při-
spívá k odstranění rizik vzniku tragických situací zejména 
v povodňových stavech. Ani v roce 2015 se nepodařilo 
získat jasný zdroj financování dlouhodobě podnikem při-
pravené realizace akce „Bílina po Ervěnickém koridoru – 
revitalizace“ v prostoru mezi Jirkovem a Mostem. Kromě 
jednání s Ústeckým krajem proto státní podnik průběžně 
sleduje také i vznik nových dotačních titulů a možnosti 
jejich využití pro uvedenou revitalizaci. 

Po ocenění v předchozích třech letech obdržel státní 
podnik Povodí Ohře v roce 2015 další, již čtvrté ocenění 
v celostátní soutěži „Vodohospodářská stavba roku 2014“, 
a to za stavbu „Revitalizace vodního toku a nivy Rájov“. 
V květnu bylo v souvislosti s oslavou 130 let Moldavské 
horské dráhy pro veřejnost zpřístupněno VD Fláje. Ob-
dobně minulým letům byla v září při Dni otevřených 
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dveří  veřejnosti zpřístupněna VD Chřibská, VD Jirkov, 
VD Skalka a VD Březová. V červenci loňského roku byl 
také státní podnik Povodí Ohře již podesáté partnerem 
Dne Ohře pořádaného v Kynšperku n. O. Vtipné netradič-
ní plavidlo znázorňující péči podniku Povodí Ohře o čis-
totu toků obsadilo 1. místo v soutěži Karnevalu Mattoni 
v Karlových Varech. 

Nejvýznamnějšími interními událostmi podniku byly 
tvorba, zavedení a zvládnutí nového systému spisové evi-
dence a personální změny na pozicích ekonomického ře-
ditele a ředitele závodu Chomutov. Do závěru postoupila 
tvorba knihy k významnému 50. výročí existence podniku 
nazvaná „O řece a lidech – 50 let Povodí Ohře“. Z dalších 
aktivit podniku lze uvést například prověřování možného 
využití dronů pro snímkování a mapování toků a vodních 
děl, spolupráce s archeology při objevení historického 

Použité zkratky: 
ČPV – Český přehradní výbor, ICOLD – Mezinárodní přehradní komise, ČVTVHS – Česká vědeckotechnická vodohospodářská 
společnost, OPŽP – operační program Životní prostředí, PPO – protipovodňová opatření, ZPŘ – zjednodušené podlimitní řízení

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

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 65/17, Praha 1 
Jménem zakladatele je oprávněna jednat Ing. Jiřina Vorlová, ředitelka Odboru resortních organizací

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

pohřebiště u vodní nádrže Nechranice. V rámci přeshra-
niční spolupráce se Zemskou správou přehrad Svobodné-
ho státu Sasko v novém dotačním období programu Inte-
rreg V postoupila příprava do fáze těsně před podáním 
žádostí Saské rozvojové a dotační bance. Jedná se o dva 
přeshraniční projekty, a to projekt „Protipovodňová opat-
ření na Vilémovském potoce – Sebnitz“ a projekt „Infor-
mační centrum Fláje“. Oproti původním předpokladům 
při převzetí majetku po zrušené ZVHS je, z důvodu majet-
koprávních vztahů při současné legislativě, řešení prode-
je nepotřebných vodních nádrží dlouhodobým a kompli-
kovaným procesem.

Rok 2015 byl úspěšným rokem státního podniku Povodí 
Ohře a poděkování patří zaměstnancům a také všem part-
nerům, kteří s námi spolupracovali a k dosažení pozitiv-
ních výsledků přispěli.

Ing. Jiří Nedoma 
generální ředitel

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POVODÍ OHŘE, S. P., K 31. 12. 2015

Statutární orgán

generální ředitel Ing. Jiří Nedoma

Zástupci statutárního orgánu

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

2. zástupce Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

3. zástupce Ing. Jan Fischer, ekonomický ředitel

Dozorčí rada

Ing. Daniel Pokorný předseda, jmenován zakladatelem (od 21. října 2013)

Ing. Monika Zeman místopředsedkyně, jmenována zakladatelem (od 21. října 2013)

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

Ing. Václav Jakubík jmenován zakladatelem (od 21. října 2013)

Ing. Ondřej Sirko jmenován zakladatelem (od 21. října 2013)

Stanislav Pfléger jmenován zakladatelem (od 9. září 2014)

Ing. Jana Smetanová zvolena z řad zaměstnanců (od 28. ledna 2011)

Ing. Radek Jelínek zvolen z řad zaměstnanců (od 23. května 2014)

Ing. Martin Zoul zvolen z řad zaměstnanců (od 1. února 2015)
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POVODÍ ZA ROK 2015

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA POVODÍ OHŘE V ROCE 2015 S MAPKOU

měrná veličina měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků km 6 951

 z toho délka významných vodních toků dle Vyhlášky č. 178/2012 Sb. km 2 377

● z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 2 Vodního zákona km 2 620

●  z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 4 Vodního zákona km 1 954

Délka úprav v korytech vodních toků km 1 487

Délka umělých kanálů a přivaděčů km 185

Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 10

Počet jezů celkem počet 48

Počet velkých vodních nádrží počet 22

Celkový objem nádrží tis. m3 527 562

Počet ostatních vodních nádrží počet 55

Plocha stanovených záplavových území při Q
100

km2 266

Odbor
financování a obchodu

Odbor
lidských zdrojů

Odbor
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Odbor informatiky
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MAJETEK VE SPRÁVĚ PODNIKU

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

Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč
Úpravy toků 4 496
Nádrže 3 079
Ostatní stavby 1 106
Technologie na VD a MVE 671
Budovy 547
Pozemky 454
Ostatní dlouhodobý majetek 351
Dopravní a mechanizační prostředky 216
Nedokončený majetek 87
Celkem dlouhodobý majetek 11 007

ODBĚRY POVRCHOVÉ VODY ZA ROK 2015

Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku zvýšilo o 1 962 tis. m3. Proti plánu byly odběry povr-
chové vody vyšší o 4 092 tis. m3. 

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody 2011 2012 2013 2014 2015

Celkem 135 730 131 658 121 167 118 390 120 352

Z toho: PKP 10 876 9 480 3 801 7 805 7 098

 PVN 4 314 4 217 3 229 2 469 4 070

Poznámka: PKP – Podkrušnohorský přivaděč 
  PVN – Průmyslový vodovod Nechranice

Odběry vody

2011 2012 2013 2014 2015 [rok]

150 000

100 000

[tis. m3/rok]

135 730
131 658

121 167 118 390 120 352

Rozdělení placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody 2011 2012 2013 2014 2015

Celkem 135 730 131 658 121 167 118 390 120 352

V tom:

vodárny 46 162  44 954  42 212  40 583 40 777

energetika a teplárny 53 927  53 428  47 489  45 379 47 275

ostatní průmysl a služby 35 635 33 276 31 466 32 428 32 300

zemědělství 6 0 0 0 0

[%]

41

28

10

6

5
4 3 2 1
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ENERGETIKA

Roční výroba 
elektrické energie

[MWh]

2011 2012 2013 2014 2015
[rok]
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Měsíční výroba 
elektrické energie

2011 2012 2013 2014 20152011 2012 2013 2014 2015[MWh]
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[měsíc]

12 000

9 000
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Rok 2011 2012 2013 2014 2015

Počet MVE 21 21 21 21 21

Počet FVE 5 5 5 5 5

Výroba (MWh) 81 310 77 609 102 742 67 546 85 711

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zaujímá 
v našem státním podniku přední místo a je naším druhým 
největším zdrojem příjmů. Množství vyrobené elektrické 
energie v malých vodních elektrárnách (MVE), které jsou 
většinou nedílnou součástí našich vodních děl, je závislé 
především na hydrologické situaci. Ta byla pro výrobu 
elektrické energie v roce 2015 nepříznivá.

V roce 2015 bylo provozováno pět fotovoltaických elek-
tráren (FVE). Proti roku 2014 došlo k drobnému nárůstu 
výroby elektrické energie, především díky větší intenzitě 
slunečního svitu. 

V roce 2015 nebyla na MVE ani FVE prováděna žádná re-
konstrukce, provozováno bylo 21 MVE a 5 FVE.

Na celkové výrobě elektrické energie se projevila nepří-
znivě především hydrologická situace v roce 2015. Tento 
nepříznivý trend přetrvává již od roku 2014 (viz graf mě-
síční dodávka el. energie do DS). Díky rekonstrukcím MVE 
dokončeným v roce 2014 nedocházelo k výpadkům ve vý-
robě elektřiny z MVE a výroba v technických jednotkách 
dosáhla druhého nejlepšího výsledku od roku 2011.

Do distribuční soustavy bylo dodáno celkem 84 055 MWh 
elektrické energie.

vodárny

energetika a teplárny

ostatní průmysl

Struktura placených odběrů povrchové 
vody v roce 2015 dle skupin odběratelů

[%]

34

39

27
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Cílem státního podniku Povodí Ohře je, akcemi oprav 
a údržby majetku státu, jej co nejefektivněji udržet ve 
vyprojektovaných parametrech a dobrém technickém 
stavu. Rozhodující množství prostředků bylo vynalože-
no na péči o vodohospodářská díla na vodních tocích 
a vodohospodářské objekty (vodní díla – hráze, jezy, 
opevnění koryt vodních toků, čerpací stanice atd.). 
Zvláštní pozornost byla věnována majetku státu, který 
státní podnik Povodí Ohře převzal v roce 2011 od Země-
dělské vodohospodářské správy.

Při zahájení každé akce opravy je vždy pečlivě projed-
náván věcný obsah návrhu. Důležité je posouzení a ná-
sledné rozhodnutí, zda je majetek ve svých současných 
parametrech po všech stránkách vyhovující stávajícím 
úkolům na něj kladeným či nikoliv. To znamená, zda 
opravovat, rekonstruovat, revitalizovat, případně opra-
vou přispět k řízené renaturalizaci. Vždy je při rozho-
dování brán zřetel i na budoucí předpokládané potřeby 
a úkoly, jež bude muset vodní hospodářství plnit v tom 

Péče o vodní díla musí být soustavná, odborná a do-
statečně obsáhlá, aby byla zajištěna jejich bezpečnost 
a provozuschopnost při všech předvídatelných sta-
vech. K významnému rozšíření nutné péče došlo od 
roku 2011 vlivem převzetí vodních děl při transformaci 
Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) do stát-
ních podniků Povodí a Lesů ČR. Takto získaná vodní 
díla vyžadují mnohem více času a finančních prostřed-
ků na docílení plně bezpečného a provozuschopného 
stavu. 

Na VD Velká Bukovina I, II, III a IV proběhly diagnostic-
ké práce na zjištění příčin nedostatečného technického 
stavu. Na jejich základě jsou všechna čtyři VD vypuště-
na, v současné době se zpracovávají projektové doku-
mentace na rekonstrukci hrází i funkčních objektů.

kterém povodí (nová výstavba sídel, ekologicky cenná 
území atd.).

V roce 2015 sucha vystřídala minulé povodně a způso-
bila významné snížení vodních stavů v korytech vod-
ních toků. Tím se odhalila poškození patních a dnových 
konstrukcí na opevnění koryt, která provozní pracov-
níci při pravidelných pochůzkách po vodních tocích 
zaznamenali a zjištěné nedostatky zařadili do plánů 
oprav a běžné údržby. Také cyklickou údržbou vodních 
děl a vodohospodářských objektů jsou včas odhalovány 
vznikající závady, které následně, v rámci běžné údržby 
vlastními pracovníky, odstraňujeme.

Běžná údržba, prováděná vlastními pracovníky, má pro 
státní podnik Povodí Ohře nezastupitelný význam a pro-
to byla vytvořena SW aplikace Údržba, kterou lze zcela 
jistě považovat za nástroj sloužící k přehledu činností 
a zpětné vazbě, a to i napříč závody. Lze očekávat další 
vývoj v organizaci a zajišťování úkolů běžné údržby.

Další problematikou vodních děl po bývalé ZVHS je aktuál-
ní nemožnost prodeje málo významných a nepotřebných 
VD při složitějších vlastnických vztazích pozemků pod 
vodními díly. Do doby realizace prodeje budou tato vodní 
díla provozována s péčí řádného hospodáře.

Na VD Janov byla zahájena stavba druhé spodní výpusti. 
Na tomto historickém VD dochází k plnění požadavků 
vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro 
vodní díla. Původní potrubí vedoucí do úpravny vody se 
nyní nahrazuje za plnohodnotnou spodní výpust.

Bezpečnostní přeliv VD Horka byl vybaven plovoucí zá-
branou proti vniknutí plovoucích předmětů k přelivu, 
případně i do něj. Ochrana byla postavena pro zvýšení 
bezpečnosti při povodních.

OPRAVY A ÚDRŽBA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

BEZPEČNOST VODNÍCH DĚL

Přehled nákladů péče 
o dlouhodobý hmotný 
majetek v mil. Kč

investice

opravy

údržba

celkem s. p. 
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DODAVATELSKÉ OPRAVY

INVESTICE

V roce 2015 bylo na opravy dlouhodobého hmotného 
majetku vynaloženo 201,182 milionů Kč. Financování 
těchto akcí probíhalo jak z vlastních zdrojů, tak s při-
spěním prostředků z dotačního programu Minister-
stva zemědělství 129 270 Odstraňování následků 
povodní na státním vodohospodářském majetku 
II., podprogramu 129 272 Odstranění  následků 

Z vlastních prostředků dále financoval státní podnik Povodí Ohře řadu akcí oprav koryt vodních toků a dalšího hmotné-
ho majetku. Mezi nejvýznamnější stavební akce dokončené v roce 2015 patřily:

Rekapitulace financování oprav v roce 2015:
Dodavatelské opravy celkem – 201,182 mil. Kč, z toho:

• opravy hrazené z vlastních zdrojů – 144,857 mil. Kč, 
• dotace z podprogramu 129 272 Odstranění následků povodní roku 2013 – 56,164 mil. Kč, 
• dotace z Operačního programu Životní prostředí – 0,161 mil. Kč. 

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

povodní roku 2013. Z tohoto podprogramu bylo 
v roce 2015 čerpáno 56,164 milionů Kč. Podíl vlastních 
prostředků státního podniku Povodí Ohře na akce pod-
programu 129 272 činil 23,711 milionů Kč. 

Mezi nejvýznamnější dotační akce podprogramu 
129 272 dokončené v roce 2015 patřily: 

Dodavatelské opravy s finančním přispěním dotačních prostředků

Program 129 270 Odstraňování následků povodní na státním vodohospodářském majetku II., podprogram 129 272 Odstranění ná-

sledků povodní roku 2013.

název akce celkové náklady 

v mil. Kč

z toho dotace 

v mil. Kč

OPŠ 06/2013 – Kamenice v České Kamenici (21,367–21,560) 4,575 3,082

OPŠ 06/2013 – Kamenickošenovský potok v Kamenickém Šenově (2,319–2,850) 5,779 3,917

OPŠ 06/2013 – Kamenickošenovský potok v Kamenickém Šenově (1,970–2,240) 7,550 5,072

OPŠ 06/2013 – Mandava ve Varnsdorfu (4,800–5,205) 7,261 5,924

OPŠ 06/2013 – Mandava ve Varnsdorfu (1,180–1,310) 10,499 8,163

Dodavatelské opravy financované pouze z vlastních prostředků 

název akce celkové náklady v mil. Kč

Ottův jez – přespárování zdiva jezových polí 5,811

Jez Černý p. – oprava konstrukcí 4,193

Klíšský p. (nádraží ČD ÚL-západ) – oprava KP 5,739

Jílovský potok – oprava dna v Libouchci 7,998

opravy hrazené z vlastních zdrojů

Program 129 270 – Odstranění následků povodní 2013

OPŽP

Dodavatelské opravy 2015

[mil. Kč]

144,857

56,164

0,161
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Na investiční výstavbu bylo v roce 2015 vynaloženo 
242,499 milionů Kč. Z této částky bylo 153,810 milionů 
Kč hrazeno z vlastních zdrojů státního podniku Povodí 
Ohře a zbylých 88,689 milionů Kč bylo hrazeno z do-
tačních prostředků z oblastí podporovaných dotační-
mi programy:

Program 129 260 – Podpora prevence před povodněmi III. 
III. etapa programu je především zaměřena na podporu 

Na základě vydaného souhlasu správce programu je 
zajišťována projektová dokumentace pro provedení 
stavby akce VD Nechranice – rekonstrukce krajních 
polí bezpečnostního přelivu.

Program 129 270 Odstraňování následků povod-
ní na státním vodohospodářském majetku II., 
podprogram 129 272 Odstranění následků po-
vodní roku 2013.

V realizačním období let 2013–2016 je v zajištění 
celkem 54 stavebních akcí podprogramu 129 272. 
Celková částka odhadnutých povodňových škod byla 

retence (řízené rozlivy, poldry, vodní nádrže s retenčními 
prostory), na podporu časově náročné projektové přípra-
vy rozsáhlých staveb (projekty budou následně využity 
při realizaci opatření) a na podporu efektivních staveb-
ních opatření (řešení záměrů obsažených v plánech pro 
zvládání povodňových rizik). Z tohoto programu bylo 
v roce 2015 vyčerpáno 10,686 milionů Kč.

Mezi dotační akce financované v roce 2015 patřily:

295,021 mil. Kč. Přidělený finanční limit dotace byl 
stanoven správcem programu ve výši 230 mil. Kč. Cel-
kem bylo do konce roku 2015 ukončeno 47 stavebních 
akcí podprogramu 129 272 z celkového počtu 54 re-
gistrovaných akcí. Posledních 7 akcí podprogramu 
129 272 bylo v průběhu roku 2015 zahájeno. Z tohoto 
podprogramu bylo v roce 2015 vyčerpáno 56,944 mi-
lionů Kč. Podíl vlastních prostředků státního podni-
ku Povodí Ohře na akce podprogramu 129 272 činil 
26,529 milionů Kč.

Mezi nejvýznamnější dotační akce podprogramu 
129 272 dokončené v roce 2015 patřily:

Investice s finančním přispěním dotačních prostředků

Program 129 260 – Podpora prevence před povodněmi III. – podprogram 129 262

název akce celkové náklady 

v mil. Kč

z toho dotace 

v mil. Kč

VD Horka – ochrana bezpečnostního přelivu 4,852 3,661

VD Janov – výstavba druhé spodní výpusti 11,280 3,420

Program 129 260 – Podpora prevence před povodněmi III. – podprogram 129 264

Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok – PD DUR 2,850 1,849

Suchá nádrž Šporka – PD DUR 2,750 1,756

vodní díla

vodní toky

malé vodní eletrárny

domky hrázných

povodňové dvory

investiční globál

Strategie střednědobého 
plánu vynakládání investic 
do jednotlivých sekcí:

[%]

Program 129 270 Odstraňování následků povodní na státním vodohospodářském majetku II., podprogram 129 272 Odstranění ná-

sledků povodní roku 2013.

název akce celkové náklady 

v mil. Kč

z toho dotace 

v mil. Kč

OPŠ 06/2013 – Ještědský p. v Žibřidicích (8,036–8,765) 5,672 4,059

OPŠ 06/2013 – Jiříkovský potok v Jiříkově (3,054–3,770) 7,707 7,281

OPŠ 06/2013 – Rožanský potok v Království (6,200–7,000) 8,832 6,166

OPŠ 06/2013 – Fojtovický potok v Heřmanově-Fojtovicích (0,440–6,000) 9,933 3,694

OPŠ 06/2013 – Mandava ve Varnsdorfu (5,400–5,900) 13,722 13,451
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Operační program Životní prostředí (OPŽP)

název akce celkové náklady 

v mil. Kč

z toho dotace 

v mil. Kč

Ohře, ř. km 190,425 (Loket, dolní jez) – výstavba rybího přechodu 8,463 7,617

Ohře, ř. km 208,120 (jez Černý Mlýn ) – výstavba rybího přechodu 17,718 15,947

VT Ašský p. – revitalizace, ř. km 0,000–3,930 7,204 4,592

Bouřlivý p.,ř. km 0,0–0,31 (Hostomice) – rekonstrukce koryta – Odstranění antropogenního zne-

čištění sedimentů v rámci sanace Bouřlivého potoka a Bíliny

5,031 4,393

Z vlastních prostředků byla dokončena řada akcí, mezi nejvýznamnější dokončené v roce 2015 patřily:

Investice financované pouze z vlastních prostředků

název akce celkové náklady 

v mil. Kč

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu 4,247

PKP IV, uklidňovací objekty – odstranění tlumících prvků 4,777

VD Otvice, výtokový objekt – rekonstrukce 4,622

Chuderovský p. (u fotbal. hřiště) – úprava toku 3,329

Rekapitulace financování investic v roce 2015:

Investice celkem: 242,499 mil. Kč, z toho: 

Investice hrazené z vlastních zdrojů celkem – 153,810 mil. Kč, z toho:
• stavební investice – 106,912 mil. Kč,
• strojní investice – 24,238 mil. Kč,
• projektové práce – 10,422 mil. Kč,
• ostatní náklady a pozemky – 10,093 mil. Kč,
• DINM – 2,145 mil. Kč.

Operační program Životní prostředí (OPŽP).
V uplynulém programovém období OPŽP 2007–2013 
bylo v zajištění celkem 38 akcí. Z tohoto programu bylo 
v roce 2015 vyčerpáno 21,059 milionů Kč. 

Mezi nejvýznamnější dotační akce dokončené v roce 
2015 patřily:

Dotace celkem: 88,689 mil. Kč, z toho: 
• dotace z programu 129 260 Podpora prevence před povodněmi III. – 10,686 mil. Kč, 
• dotace z podprogramu 129 272 Odstranění následků povodní roku 2013 – 56,944 mil. Kč, 
• dotace z Operačního programu Životní prostředí – 21,059 mil. Kč.

[mil. Kč]

106,912

24,238

10,422

10,093 2,145

Investice – vlastní zdroje 2015
Stavební investice

Strojní investice

Projektové práce

Ostatní náklady a pozemky

DINM
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PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD

[mil. Kč]
10,686

56,944

21,059

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V ČR – Sasko. 
Připravovaná opatření:

• Informační centrum Fláje
• Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského potoka – Sebnitz

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V ČR – Bavorsko.
Připravovaná opatření:

• Rekonstrukce jezu Radošov

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

V realizaci:
• Přeložka Vesnického potoka – revitalizace

Připravovaná opatření:
• Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru. 

S ohledem na významnou finanční náročnost stavby v rozsahu cca 315 milionů Kč vč. DPH nadále probíhají jednání 
s  KÚÚK ohledně finanční podpory pro realizaci této akce.

Rok 2015 probíhal z hlediska plánování v oblasti vod v du-
chu dokončení III. etapy plánování v oblasti vod, jež za-
hrnovala zpracování finální verze Plánu dílčího povodí 
Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (dále jen PDP 
OHL). Součástí PDP OHL jsou Dokumentace oblastí s vý-
znamným povodňovým rizikem (dále jen DOsVPR). 

PDP OHL zahrnuje seznam navržených opatření, která 
posloužila jako podklad pro Program opatření Národní-
ho plánu povodí Labe pro zlepšení stavu vodních útvarů 
povrchových a podzemních vod. Obdobně jsou součástí 
Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (dále 
jen PpZPR) opatření převzatá z DOsVPR.

Povodí Ohře, státní podnik, ve spolupráci s příslušnými 
krajskými úřady zveřejnil Návrh PDP OHL k připomín-
kám veřejnosti a uživatelům vody od 22. prosince 2014 do 
22. června 2015 na webových stránkách http://www.poh.
cz/VHP/pdp_navrh/index.html. 

V 1. pololetí 2015 byl, v rámci probíhajícího připomínko-
vého řízení, představen návrh PDP OHL na jednotlivých 
dotčených krajských úřadech (Liberecký, Karlovarský, 
 Ústecký, Plzeňský a Středočeský). 

Na základě jednání, které proběhlo dne 23. dubna 2015 
na Povodí Vltavy, s. p. v Praze za účasti správců povodí 
a AOPK ČR ohledně financování opatření ke zlepšení hyd-
romorfologie vodních toků z fondů OPŽP, byla do Progra-
mu opatření přidána formou připomínek další opatření ke 
zlepšení stavu vodních útvarů. 

V průběhu zveřejnění návrhu PDP OHL jsme obdrželi cel-
kem 241 připomínek od obcí, vodárenských společností, 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, příslušných kraj-
ských úřadů, příslušných ministerstev, Lesů ČR a ostatních 
zástupců z řad veřejnosti. Z toho 177 připomínek bylo za-
pracováno do PDP OHL v rámci příslušných kapitol, od-
mítnuto bylo 64 připomínek. Zpráva o vyhodnocení po-
daných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, 
dolního Labe a ostatních přítoků Labe je k dispozici na: 
http://www.poh.cz/VHP/pdp_navrh/files/Zprava_o_vyhod-
noceni_podanych_pripominek_k_navrhu_PDP_OHL%20.
pdf.

V dubnu 2015 byla dokončena Studie proveditelnosti 
zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích. 
Výstupy studie posloužily jako podklad do Programu opat-
ření PDP OHL. 

Investice – Dotace 2015

Dotace z programu 129 260 
Podpora prevence před povodněmi III.

Dotace z podprogramu 129 272 
Odstranění následků povodní roku 2013

OPŽP

http://www.poh.cz/VHP/pdp_navrh/index.html
http://www.poh.cz/VHP/pdp_navrh/index.html
http://www.poh.cz/VHP/pdp_navrh/files/Zprava_o_vyhodnoceni_podanych_pripominek_k_navrhu_PDP_OHL%20.pdf
http://www.poh.cz/VHP/pdp_navrh/files/Zprava_o_vyhodnoceni_podanych_pripominek_k_navrhu_PDP_OHL%20.pdf
http://www.poh.cz/VHP/pdp_navrh/files/Zprava_o_vyhodnoceni_podanych_pripominek_k_navrhu_PDP_OHL%20.pdf
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Subjekty podávající připomínky Počet připomínek

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 84
Veřejnost 52
Vodárenské společnosti 38

Obce 22
Sdružení a spolky 18
Lesy ČR 5
Krajské úřady 5
Ministerstvo zemědělství 4
Ředitelství vodních cest 3
Ministerstvo životního prostředí 2
Státní podniky povodí 2
Firmy 2
Výzkumný ústav vodohospodářský, v. v. i. 1

Ve II. polovině roku proběhlo hodnocení dopadů Plánu 
dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků 
Labe na životní prostředí (dále jen SEA), které provedla 
Česká zemědělská univerzita v Praze. Podle závěrečného 
vyhodnocení jsou všechna navržená opatření v souladu 
s cíli Rámcové směrnice 2000/60/ES. 

Průběžně probíhaly ve II. pololetí finální úpravy PDP OHL 
na základě vypořádaných připomínek a příprava tzv. kraj-
ských verzí, jejichž obsahem jsou zkrácené verze PDP OHL 
pro příslušný správní obvod daného kraje. Upravené plá-

ny dílčích povodí spolu s krajskými verzemi byly 29. října 
2015 odeslány na příslušné kraje se žádostí o jejich schvá-
lení v plánovaném termínu do 30. června 2016. 

I v roce 2015 probíhala úzká spolupráce s ostatními správ-
ci povodí, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem život-
ního prostředí a dalšími subjekty. Prostřednictvím komisí 
pro hraniční vody Bavorska a Saska a také prostřednictvím 
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) jsme se 
rovněž zapojili do přípravy Mezinárodního plánu povodí 
Labe.

OCHRANA A KONTROLA JAKOSTI VOD
Povodí Ohře, státní podnik, jako správce povodí a správce 
vodních toků dbá na ochranu a kontrolu jakosti povrcho-
vých a podzemních vod. Svojí vyjadřovací činností v rámci 
vodoprávních řízení hájí zájmy dané platným Plánem ob-
lasti povodí Ohře a dolního Labe a platnou legislativou, ze-
jména vodním zákonem a Plánem hlavních povodí České 
republiky. 

Například z dlouhodobého monitoringu povrchových 
vod v řece Ohři pro ukazatel BSK5, viz graf “Podélný profil 
Ohře – BSK5“, je na letech 1985, 2000 a 2015 zřetelně vidi-
telné zlepšení jakosti povrchových vod v řece Ohři v tom-
to ukazateli. V posledních několika letech se hodnota BSK5 
pohybuje pod hranicí normy environmentální kvality a na 
hranici legislativního požadavku pro lososové vody. 

Povodí Ohře, státní podnik, usiluje o zlepšení jakosti vod 
nejen vyjadřovací činností, ale i vlastní výzkumnou prací. 

Povodí Ohře, státní podnik, v roce 2015 spolupracoval 
s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masa-
ryka, v. v. i., na vytvoření „Metody optimalizace návrhu 
opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému 
snížení jejich eutrofizace“. Tento projekt byl částečné 
hrazen Technologickou agenturou ČR a soustředil se na 
omezení jednoho z nejpodstatnějších antropogenních 
jevů, kterým je eutrofizace vod a s ní spojené nepřízni-
vé důsledky, projevující se zhoršenou jakostí vody v ná-
držích a omezenými možnostmi jejich dalšího využití. 
Cílem projektu bylo zpracování metodiky hodnocení 
významnosti zdrojů znečištění v povodí vodních nádr-
ží a vytvoření specifického 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 skuteč-
ném povodí nádrže Nechranice a detailněji na povodí 
vodárenské nádrže  Stanovice. 
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EKOLOGIE

HYDROLOGICKÁ SITUACE

V letech 2009–2015 probíhala 1. etapa Zprůchodnění mig-
rační sítě na území ve správě Povodí Ohře. Obsahovala ich-
tyologicky nejvýznamnější části úseků toků. Financování 
zprůchodnění říční sítě v ČR bylo zajištěno z Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP) a vlastními prostřed-
ky státního podniku. V roce 2015 byla například dokon-
čena výstavba rybích přechodů Mnichov na Pramenském 
potoce, na Ohři pak jez Černý mlýn, jez Loket dolní a jez 
Jindřichov. Na Liboci jez Libočany, na Ploučnici jez Prádel-
na v České Lípě a v Kunraticích u Cvikova na řece Svitávka.

V rámci etapové rekonstrukce břehových porostů mono-
kulturních topolových alejí se po vykácení topolů v zim-
ním období 2014–2015 začalo s postupnou obnovou bře-

Hydrologický rok 2015 se zapsal svým vývojem k nej-
sušším rokům v pozorování státního podniku Povodí 
Ohře. Z hodnocení hydrologického roku 2015 vyplývá, 
že suché období roku 2015 bylo srovnatelné s lety 1973 
a 2003. Hydrologický průběh odpovídal vývoji srážkové 
činnosti. Zima roku 2015 byla poměrně vodná. V jarním 
období nastal zvrat, kdy podprůměrnost srážek snižovala 
vodnost v tocích pod obvyklé meze. S rostoucím defici-
tem srážek, nadnormálně vysokým výparem v letním ob-
dobí a s vlivem snížených hladin mělkých horizontů pod-

Povodí Ohře se spolu s dalšími složkami podílí i na od-
straňování následků havárií ohrožujících kvalitu podzem-
ních a povrchových vod.

Rok 2015 byl z hlediska počtu havárií nadprůměrný. Z cel-
kového počtu 50 havárií bylo 30 ropných. Mezi význam-
né havárie patřily opakované havarijní úniky splaškových 
vod z kanalizačního systému obce Kovářská v Krušných 
horách do hraničního vodního toku Černá voda. Tento 
vodní tok je navíc zdrojem vody pro vodárenskou nádrž 
Přísečnice. Po usilovné snaze Povodí Ohře, státní podnik, 

hových porostů původními dřevinami. Výsadba na závodě 
Terezín byla provedena vlastními zaměstnanci, kteří vy-
sázeli celkem 363 stromů. Výsadba na závodě Chomutov 
byla provedena dvěma zhotoviteli, kteří vysázeli celkem 
256 ks stromů a 270 ks keřů. Ve výše uvedených úsecích 
vodních toků byly ponechány mezery pro dosázení seme-
náčů topolu černého, které budou připraveny k výsadbě 
v roce 2017 ve VUKOZU Průhonice.

V roce 2015 byla odbornou firmou dokončena studie 
„PPV, PKP – vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost 
hráze“, která umožní v následujících letech účelnou péči 
o dřeviny v rámci soustavy přivaděčů mezi Prunéřovem 
a Vysokou Pecí.

zemních vod, které významně ovlivnil suchý rok 2014, 
docházelo plošně na našem území k rychlému poklesu 
vodnosti. Průtoky v letním období podkročily na většině 
neovlivněných měrných profilů 355denní průtok. V tom-
to období byly vodní toky dotovány pouze bazálním od-
tokem z podpovrchových vod. Ke změně hydrologického 
průběhu došlo až v druhé polovině listopadu 2015 vlivem 
výrazné srážkové činnosti. Celkový deficit srážek za rok 
2015 oproti dlouhodobému průměru je znázorněn v ná-
sledující mapě. 

provozovatele ČOV a vodoprávního úřadu došlo v dru-
hé polovině roku 2015 k výraznému zlepšení situace 
v  Kovářské.

V roce 2015 Povodí Ohře neevidovalo žádné havárie vel-
kého rozsahu. Na základě toho je možné rok 2015, i přes 
vyšší počet menších havárií, vyhodnotit pozitivně s ne-
příliš velkými škodami na životním prostředí.

Vývoj počtu havárií za posledních 5 let je patrný z přilo-
ženého grafu.

Vývoj počtu havárií na území 
v působnosti Povodí Ohře, státní 
podnik v letech 2011–2015 
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VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK
I přes nepříznivý hydrologický vývoj zajišťoval vodohospo-
dářský dispečink spolehlivé fungování vodohospodářských 
soustav a jednotlivých vodních děl. Ačkoli projev sucha 
v roce 2015 byl výrazný, nedocházelo k žádnému omezo-
vání hlavních účelů VD. S ohledem na vyvíjející se suché 
období se na přelomu jara a léta postupně přistupovalo 
k manipulacím pro zajištění hlavních účelů nádrží, zejmé-
na se jednalo o zajištění vodárenských odběrů, zachování 
minimálních zůstatkových průtoků či kompenzace průtoků 
pro nadlepšování. Hydroenergetická výroba byla s vývojem 
sucha postupně utlumována. 

Kromě svého hlavního poslání vodohospodářský dispečink 

zajišťoval celou další řadu činností. Byla provedena řada 
úprav zpracovatelského systému pro správu dat. Byl do-
končen projekt „Modernizace měřící technologie a úprava 
napájení na významných VD“, který zvyšuje spolehlivost 
přenosů dat i v případě výpadku ze sítě elektrické energie. 
Systém monitoringu VHD byl v roce 2015 rozšířen o tři 
nové stanice, dva limnigrafické profily a jednu monitorova-
cí stanici pro měření hladiny. A v konečném výčtu byl zpra-
cován nový 10letý přehled vodohospodářských pozorování 
za období 2005–2014, který popisuje vodohospodářský, kli-
matologický a hydrologický vývoj na významných profilech 
i s porovnáním s předchozím 10letým přehledem vodohos-
podářského pozorování za období 1995–2004.

80 km6040200

Deficit ročního úhrnu srážek 
za rok 2015 oproti dlouhodobému průměru 2005–2014

Deficit ročního 
úhrnu srážek [mm]
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EKONOMIKA PODNIKU

PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Rok 2015 přinesl souběh okolností příznivých i nepříz-
nivých. Pozitivní byl vývoj odběrů povrchové vody vyšší 
proti plánu i proti skutečnosti roku 2014. Negativní byl 
již druhý rok vývoj hydrologických podmínek pro výrobu 
elektřiny v malých vodních elektrárnách. Celkově však 
dopadla příjmová strana hospodaření podniku velmi 
dobře. Ekonomika podniku absorbovala bez problémů 
i nutný výrazný nárůst nákladů na opravné položky k ma-
jetku převzatému po bývalé ZVHS, u kterého se zjistilo, že 
ocenění u ZVHS bylo výrazně nadhodnoceno. Rok 2015 
celkově hodnotíme jako další období, které potvrdilo, že 

Povodí Ohře zaměstnávalo k 31. 12. 2015 celkem 620 
osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců na 
plně zaměstnané v roce 2015 činil 619 osob – 279 za-
městnanců v dělnických profesích a 340 v technicko-
hospodář ských funkcích. V minulých letech byla při-
pravena a realizována řada rozsáhlých organizačních 
změn a racionalizačních opatření vedoucích k výrazné-
mu snížení počtu  zaměstnanců. V souvislosti s převo-

hospodaření státního podniku Povodí Ohře je stabilně 
vyrovnané. 

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 
2015 ověřila nezávislá auditorská firma, která potvrdila, 
že podávají věrný a poctivý obraz hospodaření státního 
podniku Povodí Ohře.

dem správy určených drobných vodních toků ze ZVHS 
na Povodí Ohře v roce 2011 došlo k nárůstu počtu za-
městnanců. V období let 2014 a 2015 se podnik účast-
nil projektu pod záštitou Úřadu práce České republiky 
„Odborná praxe pro mladé do 30 let“. V jeho rámci byla 
vytvořena celkem 4 společensky účelná pracovní místa 
vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání a byla obsazena 
absolventy škol. 
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MZDOVÝ VÝVOJ

PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

SOCIÁLNÍ PROGRAM

BEZPEČNOST PRÁCE

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

Program vzdělávání zaměstnanců se soustředil zejména na skupi-
nové a individuální kurzy, semináře a školení k prohloubení kva-
lifikace zaměstnanců a k získání zvláštních oprávnění nutných 
k výkonu povolání. Pozornost je věnována také rozvoji manažer-
ských schopností a dovedností vedoucích zaměstnanců a perso-

Povodí Ohře přispívá svým zaměstnancům na penzijní připo-
jištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění. 
Poskytuje také závodní stravování, zajišťuje sportovní, kultur-

Systém řízení BOZP se ve státním podniku realizuje v sou-
ladu s novými moderními trendy k zajišťování bezpeč-
nosti práce. V roce 2015 se stalo 5 pracovních úrazů s do-
časnou pracovní neschopností. Příčinou téměř ve všech 

 výsledky  podniku. Průměrný měsíční výdělek vzrostl 
proti předchozímu roku o 2,9 %. Vzhledem k dosažené 
míře inflace (0,3 %) došlo v roce 2015 k růstu reálné 
mzdy o 2,6 %. 

nálních  rezerv. Na  vzdělávání svých zaměstnanců podnik vynalo-
žil 966 tis. Kč, což činí 0,4 % z objemu mzdových prostředků. Ve 
školním roce  2015/16 si doplňuje či zvyšuje kvalifikaci kombino-
vaným studiem celkem 15 zaměstnanců. V předchozím školním 
roce úspěšně ukončilo studium 6 zaměstnanců.

ní a společenské akce, rodinnou a dětskou rekreaci pro své 
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Výdaje spojené s re-
alizací sociálního programu v roce 2015 činily 13 326 tis. Kč.

případech bylo nepředvídatelné riziko práce. Na osobní 
ochranné pracovní prostředky vynaložil podnik celkem 
1 614 tis. Kč a na pracovnělékařské služby včetně ochran-
ného očkování 247 tis. Kč.
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VD Chřibská – Stavba nového věžového objektu v r. 1976
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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 (ř. 02 + 15 + 29) = ř. 32 001 11 779 657 -6 658 243 5 121 414 5 122 586

B. Dlouhodobý majetek (ř. 03 + 08) 002 11 006 769 -6 656 416 4 350 353 4 420 335

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 04 až 07) 003 77 094 -70 636 6 458 10 749

B. I. 3. Software 004 26 277 -24 094 2 183 1 700

4. Ocenitelná práva 005 553 -490 63 76

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 006 49 165 -46 052 3 113 7 749

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 007 1 099 1 099 1 224

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 09 až 14) 008 10 929 675 -6 585 780 4 343 895 4 409 586

B. II. 1. Pozemky 009 454 454 -144 924 309 530 302 668

2. Stavby 010 9 228 380 -5 541 858 3 686 522 3 740 270

3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 

movitých věcí

011 1 160 030 -892 100 267 930 258 156

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 012 436 -1 435 318

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 013 86 307 -6 897 79 410 108 008

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 014 68 0 68 166

C. Oběžná aktiva (ř. 16 + 19 + 21 + 26) 015 770 780 -1 827 768 953 697 476

C. I. Zásoby (ř. 17 až 18) 016 8 096 0 8 096 5 314

C. I. 1. Materiál 017 5 481  5 481 3 678

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 018 2 615 2 615 1 636

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 20) 019 102 0 102 26

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 020 102 102 26

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 22 až 25) 021 147 578 -1 827 145 751 187 526

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 022 100 553 -1 750 98 803 96 200

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 023 2 150 2 150 2 105

8. Dohadné účty aktivní 024 130 130 132

9. Jiné pohledávky 025 44 745 -77 44 668 89 089

C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 27 až 28) 026 615 004 0 615 004 504 610

C. IV. 1. Peníze 027 347  347 349

2. Účty v bankách 028 614 657 614 657 504 261

D. I. Časové rozlišení (ř. 30 až 31) 029 2 108 0 2 108 4 775

D. I. 1. Náklady příštích období 030 2 098 2 098 3 630

3. Příjmy příštích období 031 10 10 1 145

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2015 (V CELÝCH TIS. KČ)
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Sestaveno dne: 11. 2. 2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky: státní podnik Předmět podnikání: výkon správy povodí podle zákona č. 254/2001 Sb.

Označení PASIVA Číslo 
řádku

Stav v běžném 
účet. období

Stav v minulém 
účet. období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM (ř. 33 + 42 + 58) = ř. 001 032 5 121 414 5 122 586

A. Vlastní kapitál (ř. 34 + 36 + 38 + 41) 033 4 704 126 4 689 746

A. I. Základní kapitál (ř. 35) 034 4 068 283 4 068 283

A. I. 1. Základní kapitál 035 4 068 283 4 068 283

A. II. Kapitálové fondy (ř. 37) 036 341 798 339 144

A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy 037 341 798 339 144

A. III. Fondy ze zisku (ř. 39 až 40) 038 273 745 269 311

A. III. 1. Rezervní fond 039 97 279 97 279

2. Statutární a ostatní fondy 040 176 466 172 032

A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období  
(+/-) = ř. 34 výkazu zisku a ztráty

041 20 300 13 008

B. Cizí zdroje (ř. 43 + 46 + 50) 042 415 691 432 405

B. I. Rezervy (ř. 44 až 45) 043 154 897 112 520

B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů 044 19 932 8 063

4. Ostatní rezervy 045 134 965 104 457

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 47 až 49) 046 126 057 116 584

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů    047 4 5

5. Dlouhodobé přijaté zálohy    048 251 255

10. Odložený daňový závazek    049 125 802 116 324

B. III. Krátkodobé závazky (ř. 51 až 57) 050 134 737 203 301

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 051 50 227 75 357

5. Závazky k zaměstnancům 052 21 585 21 680

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 053 13 191 13 222

7. Stát – daňové závazky a dotace 054 46 270 89 236

8. Krátkodobé přijaté zálohy 055 0 566

10. Dohadné účty pasivní 056 2 429 2 207

11. Jiné závazky 057 1 035 1 033

C. I. Časové rozlišení (ř. 59 až 60) 058 1 597 435

C. I. 1. Výdaje příštích období 059 94 186

2. Výnosy příštích období 060 1 503 249
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Označení TEXT Číslo  Skutečnost v účetním období

řádku  běžném  minulém

a b c  1  2

II. Výkony  (ř. 02 až 04) 01 845 893 782 437

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 02 840 321 777 770

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 03 979 -54

3. Aktivace 04 4 593 4 721

B. Výkonová spotřeba (ř. 06 + 07) 05 277 250 267 404

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 06 42 552 51 914

2. Služby 07 234 698 215 490

+ Přidaná hodnota  (ř. 01 – 05) 08 568 643 515 033

C. Osobní náklady (ř. 10 až 12) 09 337 287 327 849

C. 1. Mzdové náklady 10 242 256 235 201

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 83 381 80 976

4. Sociální náklady 12 11 650 11 672

D. Daně a poplatky 13 2 348 2 429

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 14 195 233 192 766

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
 (ř. 16 + 17)

15 2 877 7 222

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 16 2 875 7 211

2. Tržby z prodeje materiálu 17 2 11

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 19 až 20)

18 261 3 136

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 19 259 3 127

F. 2. Prodaný materiál 20 2 9

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

21 55 147 15 054

IV. Ostatní provozní výnosy 22 62 420 44 605

H. Ostatní provozní náklady 23 4 973 6 289

* Provozní výsledek hospodaření 
 (ř. 08 - 09 - 13 - 14 + 15 - 18 - 21 + 22 - 23)

24 38 691 19 337

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti (+/-)

25 -11 400 0

X. Výnosové úroky 26 3 087 3 761

N. Nákladové úroky 27 1 1

XI. Ostatní finanční výnosy 28 3 17

O. Ostatní finanční náklady 29 11 533 255

* Finanční výsledek hospodaření   
 [ř. (-25) + 26 - 27 + 28 - 29]

30 2 956 3 522

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 32) 31 21 347 9 851

Q. 2. - odložená 32 21 347 9 851

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
 (ř. 24 + 30 - 31)

33 20 300 13 008

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 33) 34 20 300 13 008

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  (ř. 24 + 30) 35 41 647 22 859

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2015 (V CELÝCH TIS. KČ)

Sestaveno dne: 11. 2. 2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky: státní podnik Předmět podnikání: výkon správy povodí podle zákona č. 254/2001 Sb.
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Označení TEXT r. 2015 r. 2014

P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 504 610 437 858

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 41 647 22 859
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 246 154 203 611
A.1.1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 195 233 193 681
A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv 43 747 15 054
A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv -2 616 -4 083
A.1.4 Výnosy z podílů na zisku 0 0
A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky -3 086 -3 760
A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 12 876 2 719
A * Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami 287 801 226 470
A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -7 153 1 507
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 45 390 -43 152
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -49 760 44 912
A.2.3 Změna stavu zásob -2 783 -253
A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 0 0
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 280 648 227 977
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -1 -1
A.4. Přijaté úroky 3 087 3 761
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období 0 0
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 0
A.7. Přijaté podíly na zisku 0 0
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 283 734 231 737

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -167 316 -161 573
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 2 700 7 254
B.3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -164 616 -154 319

Peněžní toky z finančních činností

C.1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků -5 -2
C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -8 719 -10 664
C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku 0 0
C.2.2 Vyplacení podílů na vlastním jmění 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 -8 719 -10 664
C.2.6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -8 724 -10 666

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 110 394 66 752
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 615 004 504 610

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) K 31. PROSINCI 2015 (V CELÝCH TIS. KČ)

Sestaveno dne: 11. 2. 2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky: státní podnik Předmět podnikání: výkon správy povodí podle zákona č. 254/2001 Sb.
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K 31. PROSINCI 2015 (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 97 279 0 0 97 279 97 279 0 0 97 279

F. Ostatní fondy ze zisku 170 080 10 664 12 616 172 032 172 032 8 719 13 153 176 466

F.1. FKSP 31 309 5 664 4 690 30 335 30 335 3 719 4 835 31 451

F.2. Fond investiční výstavby 91 505 0 4 926 96 431 96 431 0 4 318 100 749

F.3. Fond odměn 47 266 5 000 3 000 45 266 45 266 5 000 4 000 44 266

* Fondy ze zisku celkem 267 359 10 664 12 616 269 311 269 311 8 719 13 153 273 745

G. Kapitálové fondy 338 023 168 1 289 339 144 339 144 1 369 4 023 341 798

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH

I. VH ve schvalovacím řízení 12 624 12 624 13 008 13 008

J. Neuhrazená ztráta minulých let

K. Výsledek hospodaření po zdanění 13 008 13 008 20 300 20 300

* Vlastní kapitál celkem 4 686 289 4 689 746 4 689 746 4 704 126

VD Kamenička – Stavba ze strany návodního líce

Sestaveno dne: 11. 2. 2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky: státní podnik Předmět podnikání: výkon správy povodí podle zákona č. 254/2001 Sb.



27

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015

1. Popis účetní jednotky

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

Den vzniku:  1. ledna 2001

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

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

Rozhodující předmět činnosti: 
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením 
stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle záko-
na 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. 2015

Okamžik sestavení účetní závěrky: 11. února 2016 ve 13.00 hodin

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

Druh změny (dodatku) Datum změny Zapsáno v OR

Ing. Oldřich Rozšafný vznik členství v DR 29. 1. 2015 zapsáno

Ing. Miroslav Král zánik členství v DR 29. 1. 2015 zapsáno

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. zánik oprávnění jednat 

jm. zakladatele

1. 5. 2015 zapsáno

Ing. Jiřina Vorlová vznik oprávnění jednat 

jm. zakladatele

1. 5. 2015 zapsáno

Ing. Jaroslav Šebesta ukončení funkce 15. 11. 2015 nezapsáno

Ing. Jan Fischer vznik funkce 1. 12. 2015 nezapsáno

Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období:
K 15. 11. 2015 rezignoval na funkci ekonomického a správního ředitele Ing. Jaroslav Šebesta.

Od 1. 12. 2015 byl jmenován Ing. Jan Fischer do funkce ekonomického ředitele. Od 1. 12. 2015 došlo ke změně názvu 
funkce ekonomického a správního ředitele na ekonomického ředitele a zároveň byl změněn název úseku ekonomické-
ho ředitele.

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. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

3. zástupce Ing. Jan Fischer, ekonomický ředitel

I. OBECNÉ ÚDAJE
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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. Oldřich Rozšafný člen dozorčí rady

Stanislav Pfléger 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 podíl na základním jmění.

3. Zaměstnanci státního podniku, osobní náklady

2015 2014

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 618,6 617,7

z toho: členů řídícího orgánu 1 1

(v tis. Kč)

Osobní náklady 337 287 327 849

Čerpání fondu odměn 5 000 5 000

Řídící a statutární orgán tvoří dle zákona o státním podniku jedna osoba. Z toho důvodu není uvedena výše osobních 
nákladů zvlášť a je zahrnuta v celkové částce. Členové dozorčí rady nejsou v souvislosti se svým členstvím v dozorčí radě 
odměňováni. Členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů nejsou poskytovány půjčky ani úvěry.

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů nejsou poskytovány jakékoliv mimořádné výhody. Některým vedou-
cím zaměstnancům (ředitelé, vedoucí odborných útvarů) jsou poskytnuta smluvně osobní auta pro služební i soukromé 
účely (příjem je ve smyslu zákona č. 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů běžně zdaňován). Po jednom roce nepře-
tržitého zaměstnání u státního podniku je poskytován příspěvek na penzijní připojištění ve stejné výši pro všechny 
zaměstnance. Příspěvek na soukromé životní pojištění je poskytován po třech letech nepřetržitého zaměstnání u státní 
podniku a od roku 2012 nepřispívá státní podnik na nově předložené smlouvy.
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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 účto-
vání 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 2015 nebyly použity. U bezúplatně zřízených věcných bře-
men k pozemku, která nejsou vykazována jako součást ocenění stavby, byla cena stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku.

Odpisování majetku
Dlouhodobý majetek je zatříděn podle klasifikace produkce CZ-CPA a klasifikace stavebních děl CZ-CC. Odpisový plán 
účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je sestaven ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví v souladu se 
zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2015 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vychází z předpokládané doby jeho 
používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají.
Rozhodnutím ústřední inventarizační komise byla upravena doba odpisování u majetku, u kterého bylo provedeno roz-
sáhlé technické zhodnocení, tak aby doba odpisování odpovídala reálnému fyzickému a morálnímu opotřebení tohoto 
majetku – HCN věžový objekt – strojní část, MVE Doksany technologická část, MVE Kadaň – technologická část, MVE 
Horka – řídící systém a VD Janov – hráz, stavební část.

Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let (od–do)

Budovy a stavby 30–45

Vodní díla 100

Úpravy na tocích 30–40

Technologie na vodních dílech 20

Technologie na malých vodních elektrárnách 14

Mechanizační prostředky 6–12

Nákladní automobily 6–10

Osobní a užitkové automobily 4–8

Přístroje 4–8

Platinové misky 10

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

Samostatné movité věci (bez výpočetní techniky) do 40 tis. Kč 3

Samostatné movité věci – výpočetní technika do 40 tis. Kč 4

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku je sestaven ve vnitropodnikové směrnici o účet-
nictví v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2015 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vychází z předpo-
kládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají. 

Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let (od–do)

Software 3–4

Studie a jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6

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 bezprostředně související s jeho vytvořením.

Ocenění a způsob účtování zásob
Ocenění a účtování nakupovaných zásob
Jsou oceněny ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (tj. do-
prava, 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.

II. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ
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Úbytky ze skladu se oceňují metodou FIFO (první do skladu – první ze skladu). Zásoby jsou účtovány průběžně způso-
bem 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 hospo-
dářství 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
Státní podnik vlastnil akcie Kreditní banky Plzeň a.s. – v likvidaci, které byly vzhledem k probíhajícímu konkursu oceně-
ny pořizovací cenou. Na základě rozhodnutí o zrušení konkursu Kreditní banky Plzeň a.s. – v likvidaci byl vyřazen podíl 
ve výši 11 400 000 Kč a zároveň byla ve stejné výši zúčtována opravná položka.
K rozvahovému dni neměl státní podnik žádné cenné papíry ani majetkové podíly.

Použité metody účtování
Proti účtům kapitálu (účet 413) jsou účtovány bezúplatné převody majetku mezi státními podniky a organizačními 
složkami státu, restituce a opravné položky k pozemkům převzatým od ZVHS. V roce 2015 byl proti účtu 413 účtován 
prodej pozemků získaných na základě transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí. 

2. Informace o odchylkách od použitých účetních metod a vliv na majetek a závazky, finanční 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 152 747 152 882 25 669 910 1 569 1 045 176 847 152 747

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

Pohledávky – ZOP 512 471 95 300 186 259 421 512

Pohledávky – ZOP (konkurz) 244 477 0 69 74 302 170 244

Pohledávky – ÚOP 1 208 1 435 951 321 923 548 1 236 1 208

Celkem 166 111 166 665 26 715 1 600 14 152 2 154 178 674 166 111

V roce 2011 byly vytvořeny opravné položky k převzatým pozemkům pod vodními toky a VH majetkem ZVHS, neboť 
byly nereálně oceněny. Opravná položka byla vytvořena tak, aby průměrná cena převzatých pozemků za m2 odpo-
vídala ceně dle oceňovací vyhlášky. Zúčtování opravné položky k pozemkům v částce 677 tis. Kč je účtováno proti 
kapitálovým fondům.
K nepotřebných vodním dílům převzatým od ZVHS, které jsou určeny k prodeji, byla vytvořena opravná položka ve výši 
25 026 tis. Kč, protože účetní hodnota tohoto majetku je výrazně vyšší, než je cena dosažitelná při jeho prodeji.
Opravná položka k finančnímu majetku (akcie Kreditní banky) byla vzhledem ke zrušení konkursu Kreditní banky 
 Plzeň a. s. – v likvidaci zúčtována.
Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny k pohledávkám, které jsou po splatnosti 3 měsíce a více, k pohledávkám 
z penalizací a k jinak ohroženým pohledávkám na základě dostupných informací a to do výše 100 %.
K nedokončenému dlouhodobému majetku byly z důvodu nejistoty pokračování akcí vytvořeny opravné položky ve výši 
483 tis. Kč a zároveň byly zúčtovány opravné položky ve výši 733 tis. Kč u akcí, které byly ukončeny nebo byly zařazeny 
do plánu roku 2016.

Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu pohledávek a závazků v cizích měnách na českou měnu, pokladních operacích ve valutové pokladně a ban-
kovních 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 po-
skytnutí zálohy.
Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně byly k datu účetní závěrky přepočteny na českou měnu dle platného 
kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu. Vzniklý kurzový rozdíl byl zaúčtován na vrub příslušných 
účtů finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů.
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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 ZTRÁTY

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a ztráty a nepotřebují zvlášt-
ní komentář s výjimkou položek Výkazu zisku a ztráty M.25 a O.29, které se týkají vyřazení podílu v Kreditní bance 
 Plzeň a.s. – v likvidaci.

1.1 Způsob vykázání záloh
Poskytnuté zálohy:
Poskytnuté zálohy (vykázané v položce C.II.5. – aktiva a C.III.7. – aktiva) jsou uvedeny v brutto hodnotě (tj.včetně DPH).

Přijaté zálohy:
Přijaté zálohy (vykázané v položce B.II.5. – pasiva a B.III.8. – pasiva) jsou uvedeny v brutto hodnotě (tj. včetně DPH).

1.2 Odložená daňová pohledávka a závazek
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekáva-
né 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

Odložený daňový závazek 2013 19 14 702 010,00

Odložený daňový závazek 2014 19 9 478 150,00

Celkem (rozvaha ř.049 B.II.10) 125 802 040,00

Rezerva na odloženou daň 2015 19 19 932 000,00
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(v tis. Kč)

Položka stav k 31. 12. 2014

Účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku 3 839 989

Daňová zůstatková cena dlouhodobého majetku 3 177 753

Rozdíl účetních a daňových cen 662 236

19 % 125 825

Opravné položky k žalovaným pohledávkám -120

19 % -23

Odložený daňový závazek celkem 125 802

Účet 481 odložený daňový závazek

 zůstatek k 1. 1. 2015 116 324

 zůstatek k 31. 12. 2015 125 802

Rozdíl – účet 592 MD 9 478

Rezerva na odloženou daň za r. 2015 – účet 599 MD 19 932

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

Soudní spory 4 000 1 267 0 5 267

Pronájmy pozemků 4 677 476 0 5 153

Na povodňová rizika 87 655 23 300 0 110 955

Odložená daň z příjmu 8 063 19 932 8 063 19 932

Rizika spojená s chovem ryb 1 636 979 0 2 615

Rezerva na opravu DlHM od ZVHS 2 989 144 263 2 870

Rezerva na opravy MVE 3 500 4 605 0 8 105

Celkem 112 520 50 703 8 326 154 897

Soudní spory v roce 2015 – vzhledem k nepředvídatelnému výsledku soudního sporu s bývalou zaměstnankyní byla 
vytvořena rezerva ve výši nákladů možného plnění Kč 500 tis. Dále byla vytvořena rezerva na možné spory o nájem 
pozemků pod vodními nádržemi po ZVHS ve výši 766 tis. Kč.
Pronájmy pozemků v roce 2015 – byla navýšena rezerva na pronájem pozemků od firmy ENNIX.
Byla upravena účetní rezerva na povodně, která je tvořena na riziko mimořádných nákladů spojených s prováděním 
zabezpečovacích prací při povodních a souvisejících oprav.
Rizika spojená s chovem ryb – byla upravena účetní rezerva na riziko spojené s chovem ryb, která se tvoří v souvislosti 
s možným negativním vývojem genofondu na výši zůstatku účtu zvířat. 
Rezerva na opravu DlHM od ZVHS - došlo k čerpání rezervy na opravu majetku převzatého od ZVHS a tvorba této rezer-
vy je v úrovni tržeb snížených o související náklady za prodaný majetek po ZVHS v roce 2015. 
Rezerva na opravy MVE – byla vytvořena rezerva na opravy MVE, která se tvoří ve výši 2 % ročních tržeb z výroby elek-
trické energie. 
Byla vytvořena rezerva na odloženou daň za rok 2015 ve výši 19 932 tis. Kč a rozpuštěna rezerva na odloženou daň 
za rok 2014.

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 Úřad práce
MŽP+SFŽP MZe

Celkem
OPŽP 129 272 129 260

Dlouhodobý nehmot.majetek 0 439 0 0 439

Dlouhodobý hmotný majetek 0 26 093 56 945 10 686 93 724

Provozní 583 448 56 164 0 57 195

Celkem 583 26 980 113 109 10 686 151 358

Přesné vyčíslení jednotlivých dotací bude provedeno po vyhodnocení způsobilých výdajů.
Použité zkratky v tabulce k čerpání dotací jsou vysvětleny na str. 36 této Přílohy k roční účetní závěrce.
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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 sesta-
venou za rok končící 31. prosincem 2015.

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 454 454 448 268 0 0 454 454 448 268 7 570 1 384

Stavby 9 228 380 9 117 311 5 516 832 5 377 041 3 711 548 3 740 270 111 316 247

Sam. mov. věci a soubory 

stroje, přístr., zařízení 

dopravní prostředky 

inventář 

předměty z drahých kovů 

dl. hm. maj. do 40 tis. Kč

1 160 030 1 118 673 892 100 860 517 267 930 258 156 58 599 17 242

1 009 966 971 261 780 348 753 684 229 618 217 577 49 922 11 217

119 210 116 509 83 615 79 791 35 595 36 718 7 801 5 100

1 621 1 621 1 511 1 486 110 135 0 0

1 697 1 697 1 176 1 051 521 646 0 0

27 536 27 585 25 450 24 505 2 086 3 080 876 925

Ostatní DlHM 436 318 1 0 435 318 118 0

Nedokončený DlHM 86 307 115 155 0 0 86 307 115 155 239 703 268 551

Celkem 10 929 607 10 799 725 6 408 933 6 237 558 4 520 674 4 562 167 417 306 287 424

Přírůstky pozemků tvoří bezúplatné převody od státu 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 26 277 24 580 24 094 22 880 2 183 1 700 1 697 0

Ocenitelná práva 553 553 490 477 63 76 0 0

Nehm. výsl. výzk. a výv. 49 165 48 382 46 052 40 633 3 113 7 749 783 0

Nedokončený DlNM 1 099 1224 0 0 1 099 1 224 2 795 2 920

Celkem 77 094 74 739 70 636 63 990 6 458 10 749 5 275 2 920

2.3 Podrozvahová evidence (v tis. Kč)

Majetek 2015 2014

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace 1 303 501 1 209 789

Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace 60 751 60 301

Drobný hmotný majetek 54 543 53 221

Drobný nehmotný majetek 4 352 5 314

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 8 845 tis. Kč, jedná se zejména o vstupy na 
pozemky nebo liniové stavby pod povrchem. 
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(v tis. Kč)

Území závodu Pozemky celkem Pozemky s věcným břemenem %

Karlovy Vary  222 532  54 053 24,3

Chomutov  117 057  43 381 37,1

Terezín  113 948  19 412 17,0

Podnikové ředitelství  917  5 0,5

Celkem  454 454  116 851 25,7

2.5 Zásoby
V položce rozvahy C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny jsou evidovány ryby v celkové hodnotě 2 615 tis. Kč.

2.6 Pohledávky (v tis. Kč)

Pohledávky 2015 2014

po lhůtě splatnosti 2 178 3 655

z toho:  více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti 965 1 856

z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu 196 270

pohledávky starší 5 let 251 457

z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu 62 66

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

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. 

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

 Sociální pojištění 9 087

 Zdravotní pojištění 4 104

 Daň z příjmů ze závislé činnosti 4 547

 Silniční daň 66

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

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: 4 023 tis. Kč – bezúplatné převody od státu, zúčtování opravné položky k ceně prodaných pozemkům po ZVHS, 
bezúplatně zřízená věcná břemena
Snížení: 1 369 tis. Kč – prodej pozemků převzatých od ZVHS, bezúplatné převody státu 
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Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 423)
Zvýšení: 4 835 tis. Kč – zálohový příděl ze zisku 2015
Snížení: 3 719 tis. Kč – čerpání v souladu s kolektivní smlouvou

Fond odměn (účet 42710)
Zvýšení: 4 000 tis. Kč – rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014
Snížení: 5 000 tis. Kč – čerpání mzdových prostředků v souladu s plánem na rok 2015

Fond investic (účet 42730)
Zvýšení: 4 318 tis. Kč – rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 (v Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb 4 689 862,52

Fond investic 4 318 172,82

Fond odměn 4 000 000,00

Výsledek hospodaření celkem 13 008 035,34

Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem 28. května 2015, č.j. 23857/2015-MZE-13222.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 (v tis. Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb 4 835

Fond investic 8 506

Fond odměn 6 959

Výsledek hospodaření celkem 20 300

3. Výnosy provozní oblasti (v tis. Kč)

Tuzemsko Zahraničí  Celkem

Činnost 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Výnosy provozní oblasti celkem

z toho: úplaty za odběr povrch. vody 

čerpání a doprava vody 

výroba elektrické energie 

tržby laboratoří 

nájmy 

provozní dotace

910 888 833 886 302 378 911 190 834 264

542 786 513 813 0 0 542 786 513 813

37 759 68 261 0 0 37 759 68 261

232 568 176 575 0 0 232 568 176 575

3 846 4 945 0 0 3 846 4 945

10 170 9 462 122 125 10 292 9 587

57 196 38 996 0 0 57 196 38 996

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

4. Náklady provozní oblasti (v tis. Kč)

Náklad 2015 2014

Náklady provozní oblasti celkem 872 499 814 927

z toho: spotřeba materiálu 18 812 16 744

spotřeba energií 13 279 22 992

opravy 201 182 179 620

ostatní služby 33 516 35 871

mzdové náklady 242 256 235 201

sociální a zdravotní pojištění 83 381 80 976

odpisy 195 233 192 766

tvorba rezerv a oprav. položek 57 336 27 896

zúčtování rezerv a oprav. položek -2 189 -12 842

pojištění majetku a osob 2 518 2 535
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5. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj 
V rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“ byl vyhlášen na období 2015–2018 
projekt „Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“. Na tento projekt jsme v roce 
2015 vynaložili náklady ve výši 436 tis. Kč.

6. Odměna auditorské společnosti za účetní období
Náklady na povinný audit účetní závěrky za rok 2015 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 do-
hledné budoucnosti.

Použité zkratky: CZ-CPA – Klasifikace produkce, CZ-CC – Klasifikace stavebních děl, MZe – Ministerstvo zemědělství, 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí, SFŽP – Státní fond životního prostředí, ZVHS – Zemědělská vodohospodářská 
správa, DlNM – dlouhodobý nehmotný majetek, DlHM – dlouhodobý hmotný majetek, MVE – malá vodní elektrárna, 
ZOP – zákonná opravná položka, ÚOP – účetní opravná položka, DR – dozorčí rada, OPŽP – operační program životního 
prostředí, 129 272 – odstranění povodňových škod, 129 260 – podpora prevence před povodněmi III, VH majetek – vo-
dohospodářský majetek.

VD Březová – Betonáž tížné hráze

Sestaveno dne: 11. 2. 2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky: státní podnik Předmět podnikání: výkon správy povodí podle zákona č. 254/2001 Sb.
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RESUMÉ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

SUMMARY

RESÜMEE

Péči o majetek státu ve správě státního podniku Po-
vodí Ohře lze v krátkosti shrnout do běžné údržby, 
dodavatelských oprav majetku a investiční vý-
stavby. Ty v sobě v roce 2015 odrážely ve velké míře 
potřeby na vodních tocích a vodních dílech, pokra-
čování v odstraňování povodňových škod vzniklých 
v roce 2013 formou oprav i rekonstrukcí.

Povodí Ohře, státní podnik, v souladu s ustanovením 
§ 18 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnil na 
svých webových stránkách výroční zprávu za rok 2015 
o své činnosti v oblasti poskytování informací podle cito-
vaného zákona.

Žádosti o informace se týkaly především: informací 
a podkladů k spravovaným vodním tokům; kácení dře-

The administration of the state assets under the man-
agement of the state enterprise Povodí Ohře can be 
briefly summarised as general maintenance, con-
tracted repairs of property and capital construc-
tions. They reflected to a large extent the needs of 
water flows and waterworks in 2015, and the continu-
ing elimination of flood damage incurred in 2013, by 
repairs and reconstructions.

Die Verwaltung des von Povodí Ohře verwalteten Staat-
seigentums kann in normale Instandhaltung, Liefe-
rantenreparaturen des Eigentums und Investition-
sbau zusammengefasst werden. Diese haben im Jahre 
2015 die Bedürfnisse auf Wasserläufen und Wasserwer-
ken, die Fortsetzung der Beseitigung der im Jahre 2013 
entstandenen Hochwasserschäden durch Reparaturen 
sowie Rekonstruktionen weitgehend widergespiegelt.

Das Jahr 2015 kann als dürr bewertet werden. Die 

Rok 2015 lze hodnotit jako suchý. Výrazně podprůměr-
né srážkové úhrny způsobily nízké průtoky. Na celém 
správním území bylo zaznamenáno hydrologické su-
cho, které bylo možné v některých lokalitách zásadně 
eliminovat vhodnou manipulací na vodních dílech. 
Značně podprůměrné roční proteklé množství vody 
způsobilo i nižší výrobu elektrické energie v malých 
vodních elektrárnách ve správě Povodí Ohře.

vin u vodních toků; poskytování informací k pozemkům; 
k mapovým podkladům melioračních zařízení; k objemu 
veřejných zakázek malého rozsahu, celkové soutěžitelné 
výdaje; informací o jezech, u kterých není využit energe-
tický potenciál; zastoupení žen a mužů na úrovni vrcholo-
vého, středního a nižšího managementu; poskytnutí opisu 
„Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním 
postižením na celkovém počtu zaměstnanců“; výše ročních 
mezd u zaměstnanců v jednotlivých typech managementu.

2015 is considered as a dry year. Total rainfall well below 
average caused low flow rates. There was a hydrologi-
cal dry season in the entire administration area, and in 
certain localities it was possible to principally eliminate 
the dry season by adequate treatment, using the water-
works. The annual flow rates well below the average re-
sulted in a lower power production in small hydroelec-
tric power stations under Povodí Ohře administration.

erheblich unterdurchschnittlichen Niederschlagsmen-
gen haben niedrige Durchflüsse verursacht. In dem 
ganzen Verwaltungsgebiet wurde eine hydrologis-
che Dürre verzeichnet, die in einigen Lokalitäten 
durch geeignete Manipulation auf den Wasserwerken 
grundsätzlich eliminiert werden konnte. Die erheblich 
unterdurchschnittliche jährlich durchgeflossene Wa-
ssermenge hat auch eine niedrigere Stromproduktion 
in kleinen Wasserkraftwerken in der Verwaltung von 
Povodí Ohře verursacht.

Výnosy / Revenue / Erträge 914 280 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Náklady / Costs / Aufwendungen 893 980 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Zisk / Profit / Gewinn 20 300 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Vlastní kapitál k 31. 12. 2015 / Equity as of 31/12/2015 

Eigenkapital zum 31. 12. 2015 4 704 126 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Zpráva obsahuje následující údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace 10

z toho: telefonicky 0
 elektronickou poštou a dopisy 10
 při osobních návštěvách 0
 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 

o  odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a popis způsobu jejich vyřízení  2
 • Nevyhovění žádosti o poskytnutí informace o výši ročních mezd zaměstnanců. Zasláno rozhodnutí odmítnutí žádosti.  
 • Nevyhovění žádosti ve věci nákupu dat a služeb ČHMÚ. Na základě konzultace s MZe dodatečně žádosti vyhověno. 
f) Další informace 0





VD Fláje – Hráz tvoří jednotlivé pilíře a dutiny mezi nimi



Povodí Ohře, státní podnik,  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
tel.: 474 636 111, fax: 474 624 200, poh@poh.cz, www.poh.cz
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