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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

V průběhu uplynulého roku 2017 nenastala na území ve sprá-
vě Povodí Ohře žádná významná povodňová situace, ale opět 
se, obdobně jako v předchozích letech, projevilo hydrologické 
sucho, a to zejména na konci jara a v začátku léta. Rozlože-
ní průtoků v průběhu roku vyvolalo na vodních tocích stavy, 
které způsobily nutnost vydávat zákazy omezující odběr povr-
chových vod a mimo jiné také znamenaly omezení možností 
provozu vodních elektráren. V průběhu roku tak bylo v malých 
vodních elektrárnách provozovaných podnikem vyrobeno vý-
razně méně elektrické energie. To i přes zlepšení stavu na konci 
roku znamenalo, že nebyla dosažena výše roční výroby a tomu 
odpovídající příjem, předpokládaný ročním plánem. Oproti 
předpokladu plánu se naopak příznivě projevilo zvýšení odběrů 
povrchové vody a tomu odpovídající vyšší zákonný příjem stát-
ního podniku. 

I díky aktivitě státního podniku Povodí Ohře ve spolupráci s Mi-
nisterstvem zemědělství ČR (MZe) se podařilo dořešit problema-
tiku podpory obnovitelných zdrojů, která byla nesmyslně zkom-
plikována v úvodu roku 2016. V polovině roku 2017 podnik 
obdržel celou zbývající výši podpory z roku 2016, což zname-
nalo neobvyklé zvýšení příjmů podniku a tím zlepšení výsledku 
hospodaření za rok 2017. 

V průběhu roku byl zahájen proces notifi kace s řešením tzv. 
„překompenzace“. Tou se rozumí výše podpory, která by vedla 
k překročení „maximální hodnoty vnitřního výnosového pro-
centa investic“ obnovitelných zdrojů.  Tato procentní hodnota 
je pro každou výrobní technologii určena zvlášť a bude u dané-
ho příjemce, tedy i u Povodí Ohře, srovnávána s maximální hod-
notou IRR (Internal Rate of Return) pro jednotlivé technologie 
a obnovitelné zdroje dle notifi kačního rozhodnutí Evropské ko-
mise. V současnosti zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR podklady a zpracování předpisů s nastavením konkrétních 
podmínek a pravidel. Jak ovlivní uvedený proces důležitý příjem 
státního podniku Povodí Ohře z provozu obnovitelných zdro-
jů energie, zejména malých vodních elektráren, bude možné 
reálně posoudit až v budoucím období. Situaci státní podnik 
pečlivě sleduje a aktivně v této souvislosti spolupracuje s MZe, 
Komorou OZE i s dalšími subjekty.

Přes různé vlivy a komplikace (např. nutnost opakovat některá 
výběrová řízení) podnik dobře naplnil plánovaný rozsah péče 
o svěřený majetek, a to zcela v oblasti oprav a v reálně mož-
ném rozsahu i v oblasti rekonstrukcí a nových investic. Je třeba 
poznamenat, že pokud podnik v situaci, kdy je obvyklým vý-
sledkem výběrového řízení cena významně nižší oproti ceně ob-
jektivně stanovené projektem, naplnil plánovaný objem oprav 
v celém rozsahu, zajistil tak provedení oprav ve významně vět-
ším rozsahu, než bylo i s ohledem na kapacitní možnosti odbor-
ných pracovišť podniku plánováno jako odpovídající. Uvedený 
stav trvá již několik let a v požadavcích kladených na podnik 
není snížení nákladů vlivem výběrových řízení zohledňováno. 
V nejbližším období bude proto nutné příslušné kapacity pod-
nikových útvarů posílit. Při stávající celospolečenské poptávce 
po kvalifi kovaných pracovních silách – a v případě Povodí Ohře 
zejména po specializovaných odbornících – to představuje slo-
žitý úkol. V roce 2017 podnik musel navzdory potřebám sta-
novenému plánovanému počtu 620 zaměstnanců zajišťovat 
činnost v plném rozsahu s počtem zaměstnanců nižším než 
plánovaným. V souvislosti s implementací nové i opakovaně 
aktualizované legislativy, např. v oblasti zadávání veřejných za-
kázek, je – a stejně jako v minulých letech dále bude – nezbytné 
pokračovat v posilování odbornosti stávajících i nových pově-
řených pracovníků. Ze strany zakladatele je k tomu potřebná 
podpora formou pravidelných vzájemných odborných setkání 
a tvorby metodických pokynů s cílem překlenout mezeru mezi 
legislativním textem a praktickým uplatněním ustanovení záko-

nů, a to i jako podkladů pro účelné sjednocení postupu státních 
podniků Povodí. 

Po stagnaci výše základní složky mzdy v minulém období, ovliv-
něné chaosem a nevyplacením podpory obnovitelných zdro-
jů energie, podnik pro rok 2018 připravil plán rozvoje mezd 
a péče o zaměstnance, včetně sociálního programu. Ve snaze 
o stabilizaci ve stavu zaměstnanců tak reagoval na okolní spo-
lečensko-ekonomický vývoj, kdy již došlo ke zvýšení mezd nejen 
v soukromé sféře, ale výrazně i ve sféře státní. Uvedený proces 
dále probíhá a pro zajištění potřebného rozsahu a kvality čin-
nosti bude i v dalších obdobích nezbytné průběžně zajistit i ve 
státním podniku Povodí Ohře odpovídající vývoj. 

V uplynulém roce se uskutečnila řada událostí. Zahájena byla 
výstavba Informačního centra Fláje na stejnojmenném vodním 
díle, nejnavštěvovanější lokalitě ve správě Povodí Ohře. Infor-
mační centrum je největší stavbou realizovanou v rámci pře-
shraničního projektu mezi partnery Povodí Ohře a Zemskou 
správou přehrad Svobodného státu Sasko. Společně s Českým 
přehradním výborem a ostatními podniky Povodí a dalšími part-
nery byl státní podnik Povodí Ohře spoluorganizátorem 85. vý-
ročního zasedání Mezinárodní přehradní komise ICOLD. V loň-
ském roce byla zahájena spolupráce s městem Teplice při řešení 
rozsáhlé akce rekonstrukce zakrytého profi lu Bystřice. Uskuteč-
nila se pracovní setkání se všemi vodárenskými společnostmi na 
území působnosti státního podniku Povodí Ohře, i tuto formu 
spolupráce zúčastnění považují za účelnou. Tradičně se usku-
tečnilo také pracovní setkání se zástupci územních svazů ČRS 
i řada dalších s partnery a subjekty nejen z území působnosti 
Povodí Ohře.

V oblasti vodohospodářského plánování bylo provedeno vy-
hodnocení stavu vodních útvarů pro období 2013–2015, dále 
aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik 
v rámci naplňování tzv. Evropské povodňové směrnice a zajiš-
tění dotačních prostředků na zpracování dokumentací oblastí 
s významným povodňovým rizikem, které jsou podkladem pro 
zpracování plánůpro zvládání povodňových rizik. Pokračovalo 
také řešení problematiky sucha, konkrétně se ve spolupráci se 
státním podnikem Povodí Vltavy jedná o studii možnosti vyu-
žití vody z VD Nechranice pro zlepšení situace na Rakovnicku 
a studii proveditelnosti nového VD Kryry. Byla zpracována ana-
lýza bezpečnostních rizik a bezpečnostních standardů fyzické 
ochrany významných objektů ve správě Povodí Ohře a provede-
na příprava následných opatření.

Náročným úkolem roku 2017 bylo zavedení nového eko-
nomického informačního systému K2. Po zavedení systému 
elektronické spisové evidence se jednalo o další, tentokrát ješ-
tě náročnější proces, jehož zvládnutí přesáhne také do roku 
2018. I v uvedené souvislosti přistoupil podnik ke zvyšování IT 
gramotnosti zaměstnanců, což se setkalo s velmi pozitivním 
ohlasem. Po přípravě a nastavení v předchozím období se již 
standardními procesy v uplynulém roce staly činnosti interního 
auditu, výboru pro audit dozorčí rady, řízení rizik včetně map 
a Compliance program, zahájena byla příprava procesu GDPR. 
Součástí vnitřních norem podniku se staly protikorupční pro-
gram a etický kodex.  

Pravidelnou tradiční akcí pro sdělovací prostředky a zejména 
pro veřejnost jsou dny otevřených dveří. V loňském roce byly 
zpřístupněny VD Březová, VD Skalka, VD Kamenička a jez Tere-
zín. Mimo vodní díla proběhla prezentace odborů VHD a VHL. 
V rámci spolupráce s vodárenskými společnostmi byla zpřístup-
něna i úpravna vody III. Mlýn v blízkosti VD Kamenička. Kromě 
uspořádání tradičního dne otevřených dveří bylo v rámci Dne 
Ohře, také již tradičního, zpřístupněno VD Horka. Opakovaně 
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byl podnik zastoupen na Dni záchranářů Ústeckého kraje, kde 
například dětské návštěvníky zaujal svým několikastránkovým 
Ohříčkem, plným informací, soutěží a her. Přes ne zcela ideální 
počasí jsme v okolí Božího Daru v Krušných horách pro cel-
kem 683 pěších a cyklistů z vodohospodářských organizací naší 
země uspořádali Vodohospodářskou 50. Odměnou všem or-
ganizátorům z řad zaměstnanců podniku byla četná spontánní 
pozitivní hodnocení a poděkování účastníků.

Uplynulý rok 2017 lze oprávněně hodnotit jako další úspěšný 
rok existence a působení státního podniku Povodí Ohře. V kon-

krétních podmínkách přírodních i společenských vlivů podnik 
naplnil své poslání v oblasti standardních činností i činností 
koncepčních a rozvojových, včetně vyrovnání se s úkoly nově 
stanovenými legislativou. Všem zaměstnancům státního pod-
niku Povodí Ohře i všem ostatním, kteří se státním podnikem 
v uplynulém roce spolupracovali a přispěli k tomuto pozitivní-
mu výsledku, patří poděkování.

Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POVODÍ OHŘE, S. P., K 31. 12. 2017
Státní podnik Povodí Ohře vznikl k 1. 1. 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. Je zapsán v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

Zakladatel

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

Název a sídlo podniku

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

Statutární orgán

Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu

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

Dozorčí rada

Ing. Daniel Pokorný předseda, jmenován zakladatelem (od 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 Pfl éger jmenován zakladatelem (od 9. září 2014)
Ing. Jiří Rolník zvolen z řad zaměstnanců (od 24. února 2017)
Ing. Martin Zoul zvolen z řad zaměstnanců (od 1. února 2015)
Ing. Pavel Slabyhoud zvolen z řad zaměstnanců (od 12. února 2016)

Hlavní předmět činnosti

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu 
povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají správci 
povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem 
byl podnik určen.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA POVODÍ OHŘE V ROCE 2017 S MAPKOU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POVODÍ ZA ROK 2017

Odbor
financování a obchodu

Odbor
lidských zdrojů

Odbor
účetnictví a statistiky

Odbor informatiky

Odbor vnitřní správy

Odbor
technicko-provozní 

činnosti

Odbor 
vodohospodářského 

rozvoje

Odbor 
vodohospodářského 

dispečinku

Odbor 
vodohospodářských 

laboratoří

Odbor 
vodohospodářského 

plánování

Odbor
obchodní přípravy

investic

Odbor
plánování projektů 

a zakázek

Odbor
inženýringu

Provoz
Karlovy Vary

Provoz
Cheb

GENERÁLNÍ ŘEDITEL STÁTNÍHO PODNIKU

Úsek ekonomického 
ředitele

Úsek
technicko-provozního

ředitele
Úsek

investičního ředitele
Závod

Karlovy Vary

Provoz
Chomutov

Provoz
Teplice

Závod
Chomutov

Provoz
Žatec

Provoz
Terezín

Provoz
Česká Lípa

Závod
Terezín

Odbor
právní

Interní
auditor

Technická 
skupina
závodu

Ekonomický 
úsek

závodu

Technická 
skupina
závodu

Ekonomický 
úsek

závodu

Technická 
skupina
závodu

Ekonomický 
úsek

závodu

PO
LS

KO

měrná veličina měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků km 6898,18

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

 z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 2 Vodního zákona km 2 614,60

 z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 4 Vodního zákona km 1906,88

Délka úprav v korytech vodních toků km 1 977,78

Délka umělých kanálů a přivaděčů km 184,49

Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 10

Počet jezů celkem počet 55

Počet velkých vodních nádrží počet 22

Celkový objem nádrží tis. m3 527 562

Počet ostatních vodních nádrží počet 53

Plocha stanovených záplavových území při Q
100

km2 267,5
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MAJETEK VE SPRÁVĚ PODNIKU

ODBĚRY POVRCHOVÉ VODY ZA ROK 2017

Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě 12 375 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek představuje 
hodnotu 11 283 mil. Kč.

Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč

Úpravy toků 4 610

Nádrže 3 127

Ostatní stavby 1 098

Technologie na VD a MVE 704

Budovy 566

Pozemky 467

Ostatní dlouhodobý majetek 395

Dopravní a mechanizační prostředky 214

Nedokončený majetek 102

Celkem dlouhodobý majetek 11 283

Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku zvýšilo o 3 453 tis. m3. Proti plánu byly odběry povrchové vody 
vyšší o 6 937 tis. m3. 

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody 2013 2014 2015 2016 2017

Celkem 121 167 118 390 120 352 119 384 122 837

Z toho: PKP 3 801 7 805 7 098 7 678 6 064

 PVN 3 229 2 469 4 070 3 680 8 449

Poznámka: PKP – Podkrušnohorský přivaděč
  PVN – Průmyslový vodovod Nechranice

Odběry vody

2013 2014 2015 2016 2017 [rok]

150 000

100 000

[tis. m3/rok]

121 167
118 390 120 352 119 384

122 837

[%]

41 %

10%

6%%

5
4 3

2 1

%

28%
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Rozdělení placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody 2013 2014 2015 2016 2017

Celkem 121 167 118 390 120 352 119 384 122 837

V tom:

vodárny 42 212 40 583 40 777 40 305 40 953

energetika a teplárny 47 489 45 379 47 275 50 602 50 556

ostatní průmysl a služby 31 466 32 428 32 300 28 477 31 328

zemědělství 0 0 0 0 0

vodárny
energetika a teplárny
ostatní průmysl a služby

Struktura placených odběrů povrchové vody 
v roce 2017 dle skupin odběratelů

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zaujímá ve 
státním podniku Povodí Ohře přední místo a je jeho druhým 
největším zdrojem příjmů. Množství vyrobené elektrické ener-
gie v malých vodních elektrárnách (MVE), které jsou většinou 
nedílnou součástí vodních děl Povodí Ohře, je závislé především 
na hydrologické situaci. Ta byla pro výrobu elektrické energie 
v roce 2017 opět nepříznivá.

Pozitivní vliv na hospodaření měla jednorázová výplata podpory 
ze strany operátora trhu OTE, a.s., ve výši 92 mil. Kč, která byla 
v roce 2016 z důvodu nevyjasněného výkladu platné legislativy 
zadržována. 

V roce 2017 Povodí Ohře provozovalo všech pět fotovoltaic-
kých elektráren, výroba se pohybovala na úrovni roku 2016. 

V roce 2017 Povodí Ohře též provozovalo všech 21 MVE, na 
počátku roku byla po rekonstrukci opětovně uvedena do pro-
vozu MVE Újezd. V měsíci říjnu byla zdárně ukončena výstavba 
nové MVE Janov o instalovaném výkonu 0,125 MW.

V roce 2017 pokračovala nejistota v oblasti platné energetické 
legislativy. Ke konci roku obdrželi výrobci sdělení, že byla zruše-
na možnost výplaty podpory formou ročních zelených bonusů 
pro všechny MVE rekonstruované od roku 2013. V roce 2018 
tak mohou výrobci nově využít pouze podporu formou hodi-
nových bonusů či formu povinného výkupu. Pro Povodí Ohře, 
státní podnik, toto rozhodnutí znamenalo neočekávané vícená-
klady z důvodu pořízení odpovídajících měřidel. 

Do distribuční soustavy Povodí Ohře dodalo celkem 
82 245 MWh elektrické energie.

ENERGETIKA

Roční výroba 
elektrické energie

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

Počet MVE 21 21 21 21 22

Počet FVE 5 5 5 5 5

Výroba (MWh) 102742 67546 85711 85071 84 411

[%]

%

%

% 33

41

26
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Prostředky vynakládané státním podnikem Povodí Ohře na 
opravy a údržbu vodních děl na vodních tocích a vodohos-
podářských objektech mohou být použity pouze pro maje-
tek státu a pouze na pozemcích státního podniku. Před ka-
ždou akcí je proto třeba detailně prověřit vlastnické vztahy 
k pozemkům, což včasné plnění těchto naplánovaných akcí 
 nezřídka komplikuje.

Jako každoročně byla rozhodující částka nákladů vložena do 
vodohospodářského majetku státu (vodní díla – hráze, jezy, 
opevnění koryt vodních toků, čerpací stanice, trubní převody 
vody atd.). Povodí Ohře pravidelně kontroluje i ostatní majetek 
státu, a to nejen pozemní stavby (budovy) nebo mechanizační 
a dopravní prostředky, ale i tak specifi cký majetek, jakým jsou 
mosty a lávky, kterých podnik spravuje 92. Péči o všechen ten-
to majetek, jeho údržbě i opravám Povodí Ohře věnuje velkou 
pozornost.

V roce 2017 Povodí Ohře čerpalo prostředky z dotačních titu-

Každoročně se Povodí Ohře věnuje technickému stavu vodních 
děl. Je to důsledná, průběžná a náročná činnost, při jejímž hod-
nocení vyplývá potřeba realizace celé řady stavebních akcí na 
bezpečnostních přelivech, spodních výpustech, hrázích nebo 
v jejich geologickém podloží apod. Uvádíme několik konkrét-
ních příkladů.

lů na opravy drobných vodních toků a malých vodních nádrží 
(rybníků).

V některých případech rovněž bylo třeba odstraňovat následky 
činnosti rozšiřující se populace bobra – např. jím zbudované hrá-
ze, bariéry a dřeviny napříč průtočného profi lu vodního toku.

Provozní pracovníci pravidelně provádí pochůzky po význam-
ných vodních tocích, jak státnímu podniku ukládá zákon, a dle 
potřeby i na drobných vodních tocích.  Díky tomu jsou včas 
odhalovány nedostatky, které následně v rámci běžné údržby 
pracovníci Povodí Ohře odstraňují. 

V roce 2017 Povodí Ohře opět sužoval nedostatek srážek 
a s tím spojené zarůstání koryt vodních toků. Proto se v rámci 
běžné údržby, prováděné vlastními pracovníky, podnik zaměřil 
především na pročištění průtočných profi lů toků, likvidaci invaz-
ních rostlin, sečení přerostlé vegetace a odstranění sedimentů 
v upravených částech vodních toků.

Na VD Janov byla dokončena výstavba druhé spodní výpusti. 
Tím se posílila jeho provozuschopnost.

Na VD Kadaň byla realizována injekční clona k utěsnění skalního 
podloží hráze proti účinkům průsaků a negativních  tlakových 
poměrů. Clona zajistila potřebnou stabilitu a bezpečnost hráze. 
Na základě celkového vyhodnocení provedeného stavebního 
zásahu bude ještě doplněno několik drenážních vrtů.

OPRAVY A ÚDRŽBA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

BEZPEČNOST VODNÍCH DĚL

Celkové hodnocení péče 
o dlouhodobý hmotný 
majetek v mil. Kč

investice

opravy

údržba

celkem s. p. 
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V roce 2017 bylo na opravy dlouhodobého hmotného majetku 
vynaloženo 167,623 mil. Kč. Financování těchto akcí probíhalo 
jak z vlastních zdrojů, tak s přispěním prostředků z dotačního 
programu Ministerstva zemědělství: 

v rámci podprogramu 129 292 Podpora opatření na drobných 
vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích – celkem 
vynaloženo 25,010 mil. Kč, z toho podíl vlastních prostředků 
státního podniku Povodí Ohře činil 8,612 mil. Kč a podíl z do-
tačního programu 16,398 mil Kč.

DODAVATELSKÉ OPRAVY

Kromě opravných akcí s podílem dotací pokračoval státní podnik Povodí Ohře v realizaci oprav koryt vodních toků a dalšího hmot-
ného majetku z vlastních prostředků. 

Mezi nejvýznamnější stavební akce realizované v roce 2017 patřily:

Dodavatelské opravy s fi nančním přispěním dotačních titulů

Podprogram 129 292 Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích

Název akce Celkové náklady       v mil. Kč Dotace                    v mil. Kč Vlastní zdroje             v mil. Kč

Luční potok v Leštině – oprava 
opevnění u č. p. 1

5,802 4,557 1,245

VT Bublavský potok – oprava 
zdí

3,504 2,451 1,053

VT Sadovský potok – oprava 
zdí a dna – II. etapa

2,699 1,626 0,585

Oprava nábřežních zdí pod ŠP 
Boletice

1,895 1,516 0,379

Dodavatelské opravy fi nancované pouze z vlastních prostředků

Název akce Celkové náklady v mil. Kč

PVN, přelivné objekty – výměna klapek a revize montážních 
vložek

5,233

VD Naděje – oprava přelivné hrany hráze, oprava zdiva vývaru 
a měrného profi lu

5,08

VD Stanovice – sanace betonů věžového objektu pod hladinou 4,922

VD Březová – oprava chodníků na hrázi 4,857

Oprava zdiva v České Lípě na Ploučnici u kostela sv. Máří Ma-
gdalény

4,252

PD Otovice – oprava asfaltové plochy 3,722

HC Nechranice, věžový objekt – výměna opláštění strojovny 3,606

MVE Kadaň – oprava norné stěny 3,294

VD Újezd – sanace betonových konstrukcí v hrázi 2,972

VD Fláje, zábradlí na koruně hráze – oprava 2,872

Jílovský potok v Děčíně, ulice U Splavu – oprava opevnění 2,794

Rekapitulace fi nancování oprav v roce 2017 Plnění v mil. Kč

Celkem 167,623

z toho:  

Opravy hrazené z vlastních zdrojů 151,225

Podprogram 129 292 Podpora opatření na drobných vodních 
tocích, rybnících a malých vodních nádržích

16,398
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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.

Na investiční výstavbu bylo v roce 2017 vynaloženo 161,630 mi-
lionů Kč. Z této částky bylo 147,099 mil. Kč hrazeno z vlastních 
zdrojů státního podniku Povodí Ohře a zbylých 14,531 mil. Kč 
bylo hrazeno z dotačních prostředků z následujících oblastí 
podporovaných dotačními programy.

Program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III. 

III. etapa programu je především zaměřena na podporu reten-
ce (řízené rozlivy, poldry, vodní nádrže s retenčními prostory), 
na podporu časově náročné projektové přípravy rozsáhlých 
staveb (projekty budou následně využity při realizaci opatření) 
a na podporu efektivních stavebních opatření (řešení záměrů 

obsažených v plánech pro zvládání povodňových rizik). Z to-
hoto programu bylo v roce 2017 vyčerpáno 0,559 milionů Kč 
na zajištění projektové dokumentace pro provedení stavby 
VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního 
přelivu. V roce 2017 probíhala především projekční a legislativní 
příprava pro akce plánované na rok 2018.

Podprogram 129 292 Podpora opatření na drobných vod-
ních tocích, rybnících a malých vodních nádržích

V rámci tohoto programu bylo v roce 2017 vydáno 17,775 mil. 
Kč, z toho prostavěno 13,973 mil. Kč z dotací a 3,802 mil. Kč 
z vlastních zdrojů.

INVESTICE

Opravy hrazené z vlastních zdrojů
Podprogram 129 292 Podpora opatření na drobných 

vodních tocích, rybnících 
a malých vodních nádržích

Dodavatelské opravy 2017

[mil. Kč]

151,225

16,398

DH – Domek hrázného
G – Investiční globál
PD – Povodňový dvůr
MVE – Malé vodní elektrárny
VD – Vodní dílo
VT – Vodní tok

Strategie střednědobého plánu vynakládání 
investic do jednotlivých sekcí:

[%]

%

%%

%

2

33

33

7
7

18
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Mezi nejvýznamnější dotační akce podprogramu 129 292 realizované v roce 2017 patřily:

K dalším nejvýznamnějším investičním akcím realizovaným v roce 2017, které byly hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku 
Povodí Ohře, patřily:

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

Podprogram 129 292 

Název akce Celkové náklady
v mil. Kč

Dotace
v mil. Kč

Vlastní zdroje
v mil. Kč

VT Borský potok – oprava opevnění 5,395 4,262 1,133

VT Suchý potok – rekonstrukce dna PPÚ 3,852 2,661 1,191

Rekonstrukce Šluknovského potoka ve Šluknově u č. p. 57 3,395 2,400 0,995

Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, 
I. etapa

2,500 2,500 0,000

Dodavatelské investice fi nancované pouze z vlastních prostředků

Název akce Celkové náklady v mil. Kč

Rekonstrukce LB zdiva Mandavy v ulici Rybářská Varnsdorf 12,049

VD Janov – výstavba MVE 8,297

VD Kadaň – zajištění stability hráze 5,97

VD Fláje – informační centrum 5,403

VD Křímov – rekonstrukce DH 4,941

Bílina, ř. km 0,538–0,625 (Ústí nad Labem) – PB 4,717

Rekonstrukce PB, LB Svitávky v Mařenicích u čp. 261 3,898

ČS Stranná – modernizace ŘS 3,795

Rekapitulace fi nancování investic v roce 2017:

Celkem fi nancování investic v roce 2017 v mil. Kč 161,630

z toho:  

Investice hrazené z vlastních zdrojů celkem v mil. Kč 147,099

z toho:  

Název Plnění v mil. Kč

Stavby, technologie 89,650

SZNR 26,289

Projektové práce 20,252

Ostatní náklady a pozemky 10,851

DINM 0,057

Investice – vlastní zdroje 2017

[mil. Kč]

26,289

20,252

10,851

89,650

0,057

Stavby, technologie
SZNR

Projektové práce
Ostatní náklady a pozemky

DINM
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Investice hrazené z dotací celkem v mil. Kč 14,531

z toho:  

Název dotačního titulu Plnění v mil. Kč

Program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III. 0,558

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

13,973

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V 

V roce 2017 byla zahájena realizace akce Informační centrum 
Fláje a pokračuje projekční příprava na akci Protipovodňová 
opatření v povodí Vilémovského potoka-Sebnitz – studie pro-
veditelnosti.

Program 15 mld. 

Program je zaměřen na řešení ekologických škod vzniklých před 
privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém 
a Karlovarském kraji. 

V realizaci:

• Přeložka Vesnického potoka – revitalizace

Investice – vlastní zdroje 2017

Program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III. 
Program 129 290 Podpora opatření na drobných vodních 

tocích, rybnících a malých vodních 
nádržích

[mil. Kč]

13,973

0,558
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V průběhu celého roku 2017 Povodí Ohře sledovalo, jak jsou na-
plňována opatření z Programu opatření Plánu dílčího povodí Ohře, 

Zároveň byly zahájeny přípravné práce pro sestavení Plánu díl-
čího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro 
období 2021–2027. 

Proběhlo vyhodnocení ekologického a chemického stavu/po-
tenciálu útvarů povrchových vod za období let 2013 až 2015. 
Poprvé se jedná o vyhodnocení, u kterého je možné srovná-
ní stavu vodních útvarů s předchozím obdobím, protože bylo 
provedeno týmiž metodikami na týchž vodních útvarech jako 
v období předchozím (pro data z let 2010 až 2012). 

dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2015–2021. Stav realizace 
jednotlivých typů opatření je k dispozici v následujícím grafu. 

Zatímco v chemickém stavu vykazují vodní útvary znatelné zlep-
šení, ekologický stav vodních útvarů se zcela proměnil a celko-
vě bohužel zhoršil. Objevilo se mnoho nových ukazatelů, které 
jsou v aktuálním období limitující. Některé z nich se objevily díky 
jejich novému sledování – např. ryby nebo malathion (insekticid 
používaný v přípravcích na postřik řepky). Některé ukazatele 
v původním hodnocení byly naopak podlimitní (např. teplota, 
rozpuštěný kyslík nebo makrozoobentos). Výsledky hodnocení 
za období 2013–2015 spolu s porovnáním minulého hodnotící-
ho období jsou znázorněny v následujících mapách.

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD V ROCE 2017

Porovnání ekologického stavu vodních útvarů povrchových vod za období 2007–2012/2013–2015 

Ekologický stav/potenciál 
vodních útvarů
stav vodních útvarů
přirozené vodní útvary

dobrý stav
střední stav
poškozený stav
zničený stav
neznámý stav

dobrý a lepší potenciál
střední potenciál
poškozený potenciál
neznámý potenciál

potenciál vodních útvarů
silně ovlivněné a umělé vodní útvary

Porovnání výsledků hodnocení ekologického stavu/potenciálu
„průběžného hodnocení 2017“ (data za období 2013–2015)

s hodnocením z platných plánů povodí (data za období 2007–2012)

Stav realizace opatření navržených v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe a v Plánu pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Labe pro období 2015–2021 stav k 30. 11. 2017

realizováno
probíhá
nezahájeno
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Revitalizace 
vodních toků, 

opatření typu A

Revitalizace 
vodních toků, 

opatření typu B

Zprostupnění 
migračních 
překážek, 

opatření typu A

Zprostupnění 
migračních 
překážek, 

opatření typu B

Protipovodňová 
opatření, 
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Pro podporu realizace programu opatření z Plánu dílčího po-
vodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2015–2021 
byly v roce 2017 zahájeny práce na přípravě studie pro naplně-
ní opatření OHL218002 Prověření možnosti obnovy zaniklých 
vodních nádrží.

Ke konci roku 2017 byla obnovena činnost Komise pro pláno-
vání v oblasti vod povodí Ohře a dolního Labe. První jednání 
proběhlo 30. listopadu 2017.

PLÁNY PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK

V rámci naplňování požadavků směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady č. 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňo-
vých rizik, byly souběžně s přípravou Plánu dílčího povodí Ohře, 
dolního Labe a ostatních přítoků Labe započaty přípravné práce 
pro zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik. V roce 
2017 proběhla aktualizace vymezení oblastí s významným po-
vodňovým rizikem (dále jen OsVPR). Povodí Ohře, státní pod-
nik, zajistil fi nanční prostředky z Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020 na zpracování analýzy OsVPR, včetně ná-
vrhů možných protipovodňových opatření.

Porovnání chemického stavu vodních útvarů povrchových vod za období 2007–2012/2013–2015

s hodnocením z platných plánů povodí (data za období 2007–2012)

Chemický stav vodních útvarů
dobrý stav
nedosažení dobrého stavu
neznámý stav

Porovnání výsledků hodnocení chemického stavu 
„průběžného hodnocení 2017“ (data za období 2013–2015)
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[rok]

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

Vyjadřovací činností v rámci vodoprávních řízení hájí zájmy 
dané platným Národním plánem povodí Labe, Národním plá-
nem povodí Odry, Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe 
a ostatních přítoků Labe, Plánem dílčího povodí Lužické Nisy 
a ostatních přítoků Odry a platnou legislativou, zejména vod-
ním zákonem. S vyjadřovací činností je úzce spojeno zpracová-
ní a poskytování různých údajů o čistotě povrchových vod jak 
pro potřeby státního podniku Povodí Ohře, tak pro veřejnou 
správu, samosprávu, ale i pro jiné subjekty, jako jsou například 
konzultační a projekční kanceláře. V roce 2017 byl odborem 
vodohospodářského plánování zpracován souhrnný materiál ke 
kvalitě vody v řece Bílině a v jejích přítocích, včetně ideových 
návrhů možných opatření ke zlepšení kvality vod.

Povodí Ohře se spolu s dalšími složkami podílí i na odstraňování 
následků havárií ohrožujících kvalitu podzemních a povrcho-
vých vod.

Mezi závažné havárie roku 2017 patřil například srpnový únik 
hasebních vod z požářiště skládky fi rmy Celio, a. s., v Růžodolu. 
Silně kontaminované hasební vody, obsahující široké spektrum 
závadných a nebezpečných látek, unikaly po dobu několika dní 
systémem dešťové kanalizace do terénu a následně do Mrač-
ného potoka a řeky Bíliny. K úniku docházelo v odlehlé lokalitě 
a nebýt kontrolní činnosti Povodí Ohře, pravděpodobně by ne-
byl zdroj kontaminace zjištěn. 

Velmi specifi ckou byla i listopadová havárie ve věznici Draho-
nice. Soukromá fi rma provozující kotelnu na LTO umístila ná-

Hlavním podkladem pro výše uvedené činnosti je vlastní mo-
nitoring povrchových vod, který obsahuje sledování chemic-
kých, biologických, mikrobiologických a radiačních ukazatelů 
v matrici voda, hydromorfologických ukazatelů a sledování 
chemických ukazatelů preferovaných v pevných matricích (se-
dimentech). Monitoring dále zohledňuje požadavky nitrátové 
směrnice, rybí směrnice a dalších přeshraničních dohod (např. 
Mezinárodní komise pro ochranu Labe, hraniční vodní útvary, 
spolupráce se saskou Zemskou správou přehrad). V roce 2017 
bylo pro potřeby monitoringu odebráno a analyzováno více jak 
7 000 vzorků povrchových vod. 

Z porovnání historických údajů o čistotě vod se současnými 
daty z prováděného monitoringu vyplývá postupné zlepšová-
ní stavu jakosti vod. Zlepšení jakosti vod lze dokumentovat na 
níže uvedeném grafu.

Rok 2017 byl z hlediska počtu havárií průměrný. Z celkového 
počtu 34 havárií bylo 18 ropných havárií.

drž s topným olejem v blízkosti Drahonického potoka. Došlo 
k úniku LTO a poměrně rozsáhlé kontaminaci zeminy, břehů 
a vodního toku jako takového. Ačkoliv tato situace vyžadovala 
okamžité řešení, které má povinnost zajistit původce havárie, 
odpovědná fi rma s realizací sanačních prací velmi otálela a byly 
zahájeny až v roce 2018.

Za dlouhodobý problém lze považovat příležitostné výskyty syn-
tetické pěny na řece Bílině v lokalitě kolem Ústí nad Labem. 
Původce této kontaminace není doposud znám.

OCHRANA A KONTROLA JAKOSTI VOD

HAVÁRIE OHROŽUJÍCÍ JAKOST VODY

Ohře, ústí BSK5 – vývoj jakosti (1985–2017)

průměr
Limit NV 401/2015 = 3,8 mg/l

Vývoj počtu havárií na území 
v působnosti Povodí Ohře, státní podnik 
v letech 2013–2017 

počet havárií
z toho ropných
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Povodí Ohře, státní podnik, v roce 2017 pokračoval v přípra-
vě a realizaci opatření pro zprůchodnění migračních překážek. 
Projektové dokumentace byly dokončeny pro migrační zprů-
chodnění jezu Rybáře, dvou stupňů v Nové Roli na Rolavě a Svi-
távky u Kunratických rybníků.

Povodí Ohře, státní podnik, se v loňském roce významně potý-

Rok 2017 jako předešlé roky 2014, 2015 a 2016 patřil k průto-
kově podprůměrným. Nejvýrazněji podprůměrná vodnost byla 
sledována v západní části územní působnosti státního podniku 
Povodí Ohře. Ve východní části se vlivem srážkové činnosti pod-
průměrnost vodnosti v tocích zmenšovala. Celkově v územní 
působnosti státního podniku Povodí Ohře byl rok 2017 srážko-
vě průměrný s celkovým defi citem 26 mm, tj. 3,6 %.  

S ohledem na prohlubující se srážkový defi cit od roku 2014 
v západní oblasti územní působnosti státního podniku Povo-
dí Ohře patří vodnost řeky Ohře za dobu pozorování v profi lu 
VD Nechranice k nejslabším. Poslední čtyřletí roků 2014, 2015, 

kal s řešením stávajícího ekologického potenciálu na vodních 
nádržích v důsledku mimořádných manipulací s vodou pro 
umožnění oprav vodních děl. S ročním předstihem byly řešeny 
přípravy na ochranu živočichů, rostlin a jejich biotopů. Konkrét-
ně se jednalo o VD Jezeří, nacházející se v NPR Jezerka, dále 
o VN Novoveský rybník a VN Nový rybník.

Roční variabilita plošného rozložení srážek byla v roce 2017 ne-
obvyklá. Na území Karlovarska byl srážkový defi cit – obdobně 
jako v předchozích letech – velmi výrazný. Naproti tomu ve vý-
chodní části území byly srážky nad dlouhodobým sledovaným 
průměrem.  Na následující mapě je znázorněna plošná interpo-
lace defi citů a přebytků srážek za rok 2017 oproti dlouhodo-
bému průměru.

2016 a 2017 patří z hlediska hodnocení průměrných průtoků 
k nejméně vodným. Přes tento stav nedocházelo k výraznému 
prohlubování hydrologického sucha a stav vodnosti v letních 
měsících se pohyboval na hranici indikátoru sucha Q

355d
.

EKOLOGIE

HYDROLOGICKÁ SITUACE

roční průměrný přítok

dlouhodobý průměrný přítok dle POH

dlouhodobý průměrný přítok dle ČHMÚ

VD Nechranice průměrné roční přítoky za období hydrologických let 1968–2017
(roční průměrné přítoky seřazeny sestupně podle velikosti)

0 20 40 60 80 km

Odchylka ročního 

úhrnu srážek [mm]

120

0

-165

Odchylka ročního úhrnu srážek
za rok 2017 od dlouhodobého průměru 
2005–2014

Q[m3/s]

Qa dle POH 31,5 m3/s

Qa dle ČHMÚ 30,7 m3/s
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Vodohospodářský dispečink zajišťoval spolehlivé fungování vo-
dohospodářských soustav a jednotlivých vodních děl. S ohle-
dem na vyvíjející se suché období na přelomu jara a léta po-
stupně přistupoval k manipulacím pro zajištění hlavních účelů 
nádrží, zejména se jednalo o zajištění vodárenských odběrů, 
zachování minimálních zůstatkových průtoků, či kompenzace 
průtoků pro nadlepšování. Hydroenergetická výroba byla s vý-
vojem sucha postupně utlumována a tento stav opět zasáhl do 
výsledného hospodaření podniku. 

V roce 2017 se vodohospodářský dispečink s odborem infor-
matiky zaměřil na úpravy a rozvoj zpracovatelského systému 
správy dat. Byl upraven systém primární verifi kace dat z den-
ních hlášení od hrázných a úsekových techniků. Úprava si vy-
žádala komplexní řadu změn, od přepracování struktury teleg-
ramů z hlášení, přes úpravy databázové struktury, po změnu 
metodického pokynu pro měření, hlášení a zadávání ručně 
měřených dat. 

V softwarové oblasti byla dále vyvinuta vodohospodářským 
dispečinkem matematická aplikace pro výpočty transformace 
přítokových vln v nádrži s určením nejvhodnější varianty ma-
nipulací na odtoku. Aplikace je svázaná s dispečerským data-
bázovým systémem a s daty hydrologických předpovědí z mo-

Rok 2017 byl pro ekonomiku podniku vcelku příznivý. Pozitivní 
byl vývoj odběrů povrchové vody, kde byl plánovaný objem pře-
kročen o 6 937 tis. m3. Nepříliš příznivý byl však již čtvrtý rok vývoj 
hydrologických podmínek pro výrobu elektřiny v malých vodních 
elektrárnách. Významný dopad do hospodaření podniku mělo 
zpětné přiznání podpory výroby energie v malých vodních elek-
trárnách za rok 2016. 

Celkově tedy dopadla příjmová stránka hospodaření podniku vel-
mi dobře. Rok 2017 pak hodnotíme jako náročné období, které 

delů Hydrog (POh), Aqualog (CHMU) a modelu Larsim (BfG). 
Kromě těchto předpovědí je možné do aplikace grafi cky defi -
novat vlastní ručně odvozený průběh vlny dispečerem. Aplika-
ce umožňuje v plné šíři přešetření vodohospodářského řešení 
transformační funkce nádrže na základě nově odvozených ex-
trémních povodňových vln.

V průběhu roku 2017 oddělení DTP vodohospodářského 
dispečinku zahájilo činnosti vedoucí k nákupu bezpilotního 
prostředku a zajištění potřebné legislativy pro získání povolení 
k létání u Úřadu pro civilní letectví, včetně povolení pro letecké 
práce. Využití bezpilotního prostředku vidíme zejména v ob-
lasti pořizování fotografi ckých snímků pro propagaci vodního 
hospodářství, pro inspekční prohlídky VD a občasné získávání 
fotogrammetrických podkladů pro následné geodetické a geo-
grafi cké zpracování dat.

Na konci roku 2017 odbor VHD uspořádal po pětileté pře-
stávce celodenní seminář, školení vodoprávních úřadů ORP 
v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře. Školení 
bylo zaměřeno na řízení nádrží v hydrologických extrémech, 
spolupráci a předávání vzájemných informací, problematiku 
 technicko-bezpečnostního dohledu nad VD IV. kategorie TBD 
a řešení ekologických havárií.

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

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

Účetní závěrku a vykázaný výsledek hospodaření za rok 2017 
ověřila nezávislá auditorská fi rma, která potvrdila, že podávají 
věrný a poctivý obraz hospodaření státního podniku Povodí Ohře.

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK

EKONOMIKA PODNIKU

Struktura nákladů za rok 2017
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Počet zaměstnanců

Povodí Ohře zaměstnávalo k 31. 12. 2017 celkem 609 osob. 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstnané 
v roce 2017 činil 605 osob – 269 zaměstnanců v dělnických 

Mzdový vývoj

Vedení státního podniku usiluje o realizaci takového mzdového 
vývoje, který koresponduje se zvyšujícími se nároky na kvalifi -
kovanost, odpovědnost, samostatnost a intenzitu práce a zá-

profesích a 336 v technicko-hospodářských funkcích. Proti plá-
nu 2017 je stav nižší o 15 zaměstnanců. Vlivem poklesu míry 
nezaměstnanosti se podniku nedaří obsazovat určité profese či 
pracovní pozice specialistů.

roveň je v relaci s ekonomickými výsledky podniku. Průměrný 
měsíční výdělek vzrostl proti předchozímu roku o 3,1 %. Vzhle-
dem k dosažené míře infl ace (2,5 %) došlo v roce 2017 k růstu 
 reálné mzdy o 0,6 %.

PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Počet zaměstnanců
v období 2013–2017

celkem
THP
dělníci
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617 618 619 614 605

[počet
zaměstnanců]

600

500

400

300

200

100

0

do 30 let
31 až 40 let
41 až 50 let
51 až 60 let
61 a více let

Věková struktura zaměstnanců

Kvalifi kační struktura zaměstnanců

základní
vyučení a střední

úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské

[%]

%34,8

%18,4

%34,3

8,5

4,0

[%]

%35,5

%25,8
%%32,2

3,6

2,9



20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Program vzdělávání

Program vzdělávání zaměstnanců se soustředil zejména na 
skupinové a individuální kurzy, semináře a školení k prohlou-
bení kvalifi kace zaměstnanců a k získání zvláštních oprávnění 
nutných k výkonu povolání. Na vzdělávání svých zaměstnanců 
podnik vynaložil v roce 2017 celkem 1 426 tis. Kč. V roce 2017 
proběhla napříč podnikem vzdělávací akce s cílem zvýšit počí-
tačovou gramotnost, na níž bylo vydáno 359 tis. Kč. Tuto vzdě-
lávací akci absolvovalo 184 zaměstnanců podniku. Ve školním 
roce 2017/18 si doplňuje či zvyšuje kvalifi kaci kombinovaným 
studiem celkem 14 zaměstnanců. V předchozím školním roce 
úspěšně ukončilo studium 6 zaměstnanců.

Sociální program

Povodí Ohře přispívá svým zaměstnancům na penzijní připo-

jištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění. 
Poskytuje také závodní stravování, zajišťuje sportovní, kulturní 
a společenské akce, rekreaci pro své zaměstnance a jejich ro-
dinné příslušníky. Výdaje spojené s realizací sociálního progra-
mu v roce 2017 činily 20 066  tis. Kč.

Bezpečnost práce

Systém řízení BOZP se ve státním  podniku realizuje v souladu 
s novými moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. 
V roce 2017 se stalo 11 pracovních úrazů s dočasnou pracov-
ní neschopností vyplývajících z běžného režimu práce. Při je-
jich šetření nebyly shledány nedostatky v používání OOPP ani 
porušení BOZP. K úrazům podnik stanovil opatření. Na osobní 
ochranné pomůcky, pracovní oděvy a pitný režim zaměstnanců 
podnik vynaložil celkem 1 635 tis. Kč a na pracovnělékařské 
služby včetně ochranného očkování 412 tis. Kč.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Běžné účetní období Opravené minulé 
účetní období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 12 375 401 6 972 120 5 403 281 5 162 437

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 11 283 372 6 968 999 4 314 373 4 336 034

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 82 013 75 573 6 440 5 161

2. Ocenitelná práva 30 847 27 027 3 820 1 650

1. Software 30 294 26 510 3 784 1 601

2. Ostatní ocenitelná práva 553 517 36 49 

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 51 166 48 546 2 620 3 472

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

39

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 39

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 201 359 6 893 426 4 307 933 4 330 873

1. Pozemky a stavby 9 867 729 5 932 966 3 934 763 3 970 918

1. Pozemky 466 937 144 591 322 346 317 537

2. Stavby 9 400 792 5 788 375 3 612 417 3 653 381

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 230 870 949 853 281 017 276 983

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 446 4 442 444

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 446 4 442 444

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

102 314 10 603 91 711 82 528

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19 19 35 

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 102 295 10 603 91 692 82 493

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 1 090 452 3 121 1 087 331 824 516

C. I. Zásoby 8 069 374 7 695 8 665

1. Materiál 5 682 374 5 308 5 746

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 2 372 2 372 2 919

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 15 15

C. II. Pohledávky 152 025 2 747 149 278 132 742

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 192 0 192 190

5. Pohledávky ostatní 192 0 192 190

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 192 192 190

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 151 833 2 747 149 086 132 552

1. Pohledávky z obchodních vztahů 122 895 2 736 120 159 98 288

4. Pohledávky - ostatní 28 938 11 28 927 34 264

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 756 1 756 1 923

5. Dohadné účty aktivní 62 62 187

6. Jiné pohledávky 27 120 11 27 109 32 154

C. IV. Peněžní prostředky 930 358 0 930 358 683 109

1. Peněžní prostředky v pokladně 205 205 298

2. Peněžní prostředky na účtech 930 153 930 153 682 811

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 1 577 0 1 577 1 887

1. Náklady příštích období 1 556 1 556 1 813

3. Příjmy příštích období 21 21 74 

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2017 (V CELÝCH TIS. KČ)
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Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

12. 2. 2018 Ing. Jiří Nedoma

Označení PASIVA Stav v běžném
účet. období

Stav v minulém
účet. období

PASIVA CELKEM 5 403 281 5 162 437

A. VLASTNÍ KAPITÁL 4 989 826 4 829 110

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

1. Základní kapitál 4 068 283 4 068 283

A. II. Ážio a kapitálové fondy 347 357 346 596

2. Kapitálové fondy 347 357 346 596

1. Ostatní kapitálové fondy 347 357 346 596

A. III. Fondy ze zisku 316 536 278 964

1. Ostatní rezervní fondy 127 548 97 279

2. Statutární a ostatní fondy 188 988 181 685

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 87 998 19 847

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 87 998 19 847

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 169 652 115 420

B. + C. CIZÍ ZDROJE 412 303 332 746

B. Rezervy 241 220 161 774

2. Rezerva na daň z příjmů 23 333 7 367

4. Ostatní rezervy 217 887 154 407

C. Závazky 171 083 170 972

C. I. Dlouhodobé závazky 52 606 32 397

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 293 280

4. Závazky z obchodních vztahů 3 4 

8. Odložený daňový závazek 52 310 32 113

C. II. Krátkodobé závazky 118 477 138 575

3. Krátkodobé přijaté zálohy 430 47

4. Závazky z obchodních vztahů 47 217 79 645

8. Závazky - ostatní 70 830 58 883

3. Závazky k zaměstnancům 23 820 16 213

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 14 297 9 835

5. Stát - daňové závazky a dotace 30 302 29 655

6. Dohadné účty pasivní 1 504 2 047

7. Jiné závazky 907 1 133

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 1 152 581

1. Výdaje příštích období 843 291

2. Výnosy příštích období 309 290
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Běžné účetní 
období

Opravené 
minulé účetní 

pp

období

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 011 268 761 182 

A. Výkonová spotřeba 242 430 220 702 

2. Spotřeba materiálu a energie 40 380 36 362 

3. Služby 202 050 184 340 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 547 -304 

C. Aktivace (-) -4 114 -4 500 

D. Osobní náklady 352 237 338 701 

1. Mzdové náklady 250 585 242 025 

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 101 652 96 676 

1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 85 708 84 481 

2. Ostatní náklady 15 944 12 195 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 169 001 192 429 

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 167 753 192 383 

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 183 739 190 123

2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné -15 986 2 260 

2. Úpravy hodnot zásob 374 

3. Úpravy hodnot pohledávek 874 46 

III. Ostatní provozní výnosy 25 902 38 974 

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 4 781 6 675 

2. Tržby z prodaného materiálu 108 16 

3. Jiné provozní výnosy 21 013 32 283 

F. Ostatní provozní náklady 71 064 25 923 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 180 74 

2. Zůstatková cena prodaného materiálu 106 15 

3. Daně a poplatky 2 643 2 525 

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 63 480 19 443 

5. Jiné provozní náklady 4 655 3 866 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 206 005 27 205 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 936 1 912 

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 936 1 912 

VII. Ostatní fi nanční výnosy 1 

K. Ostatní fi nanční náklady 1 127 104 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -190 1 808 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 205 815 29 013 

L. Daň z příjmů 36 163 -86 407 

1. Daň z příjmů splatná 9 403 

2. Daň z příjmů odložená  (+/-) 26 760 -86 407 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 169 652 115 420 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) 169 652 115 420 

* Čistý obrat za účetní období 1 038 107 802 068 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ) K 31. 12. 2017 (V CELÝCH TIS. KČ)

Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

12. 2. 2018 Ing. Jiří Nedoma
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Název: Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo: Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03
Právní forma: státní podnik
IČO: 70889988

Den vzniku:  1. ledna 2001

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

Zakladatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 00020478
 Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Jiřina Vorlová 
  den vzniku oprávnění: 1. 1. 2016

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. 2017

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

Druh změny (dodatku) Datum změny Zapsáno v OR

Ing. Jan Fischer zánik funkce  31. 1. 2017  29. 3. 2017

Ing. Radek Jelínek vznik funkce  1. 2. 2017  29. 3. 2017

Ing. Radek Jelínek zánik členství v DR  31. 1. 2017  29. 3. 2017

Ing. Jiří Rolník vznik členství v DR  24. 2. 2017  1. 6. 2017

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 k rozvahovému dni:

Jméno a příjmení, funkce

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

2. zástupce Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

3. zástupce Ing. Radek Jelínek, ekonomický ředitel

Členové dozorčí rady k rozvahovému dni:

Jméno a příjmení Funkce

Ing. Daniel Pokorný předseda dozorčí rady

Ing. Monika Zeman místopředseda dozorčí rady

Ing. Oldřich Rozšafný člen dozorčí rady

Stanislav Pfl éger člen dozorčí rady

Ing. Ondřej Sirko člen dozorčí rady

Ing. Václav Jakubík člen dozorčí rady

Ing. Jiří Rolník člen dozorčí rady

Ing. Martin Zoul člen dozorčí rady

Ing. Pavel Slabyhoud člen dozorčí rady

1. POPIS STÁTNÍHO PODNIKU



31

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená individuální účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“), prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě pod-
vojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2017 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účet-
nictví“) a českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné 
a časové souvislosti a zásadu opatrnosti.

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

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

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (v tis. Kč).

U odložené daně z příjmů podnik provedl přepočet a snížil odložený závazek o 87 998 tis. Kč. Důvodem je změna metody přístupu 
k aplikování daňového režimu u dlouhodobého majetku, který podnik převzal v roce 2011 do práva hospodařit od bývalé Země-
dělské vodohospodářské správy. Podnik tuto změnu promítl v běžném období v rozvaze v položce A.IV.3. Jiný výsledek hospoda-
ření minulých let a zároveň opravil srovnatelné údaje za rok 2016 v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty. 

Úpravy minulého účetního období v Rozvaze
Pasiva

Položky k 31.12.2016 (opravené minulé období) Položky k 31.12.2016 (vykázané v účetní závěrce r. 2016)

A.V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-)

115 420 A.V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-)

27 422

C.I.8. Odložený daňový závazek 32 113 C.I.8. Odložený daňový závazek 120 111

Úpravy minulého účetního období ve Výkazu zisku a ztráty

Položky k 31.12.2016 (opravené minulé období) Položky k 31.12.2016 (vykázané v účetní závěrce r. 2016)

L. Daň z příjmů -86 407 L. Daň z příjmů 1 591

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) -86 407 L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 1 591

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 115 420 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 27 422

*** Výsledek hospodaření 
za účetní období (+/-)

115 420 *** Výsledek hospodaření 
za účetní období (+/-)

27 422

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které státní podnik používal při sestavení účetní závěrky:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného 
majetku.

Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán účetních 
odpisů dlouhodobého nehmotného majetku je sestaven ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví v souladu se zákonem o účetnic-
tví v platném znění pro rok 2017 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vychází z předpokládané doby jeho používání. 

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let (od–do)

Software 3-4

Studie a jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
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b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. 

Reprodukční pořizovací ceny pro ocenění majetku v roce 2017 nebyly použity. 

U bezúplatně zřízených věcných břemen k pozemku je cena stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.

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

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč je odepisován do nákladů po dobu předpokládané ekonomické životnosti.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku je sníženo o dotace ze státního rozpočtu.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba jsou účtovány 
do nákladů.

Odpisy
Dlouhodobý hmotný majetek je zatříděn podle klasifi kace produkce CZ-CPA a klasifi kace stavebních děl CZ-CC. Odpisový plán 
účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je sestaven ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví v souladu se zákonem 
o účetnictví v platném znění pro rok 2017 a vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vychází z předpokládané doby ekonomické životnosti. 

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 do 40 tis. Kč 3

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

c) Finanční majetek

K rozvahovému dni neměl státní podnik žádné cenné papíry ani majetkové podíly.

d) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

e) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady 
(tj. doprava, poštovné, balné, clo, pojistné, provize, skonto, případně jiné). Oceňování vlastní osobní a nákladní dopravy pro po-
třebu zjištění nákladů na pořízení materiálových zásob je stanoveno vnitropodnikovými cenami.

Úbytky ze skladu jsou oceněny metodou FIFO (první do skladu – první ze skladu). Zásoby jsou účtovány průběžně způsobem A. 
O zásobách náhradních dílů na středisku Vodohospodářský dispečink je účtováno periodicky způsobem B.

Přírůstky a příchovky zvířat (ryb) jsou oceněny v úrovni kalkulovaných přímých nákladů a výrobní režie. Ryby jsou 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) jsou účtovány prostřednictvím účtů 124 a 584. Pro úbytky nad normu 
(škody) je použit účet 549.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě 
analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 
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f) Pohledávky

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek je sníženo pomocí opravných 
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové 
struktury pohledávek. 

Dohadné účty aktivní jsou oceněny na základě odborných odhadů a propočtů. 

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál státního podniku (kmenové jmění) je vykazován ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. 

Proti ostatním kapitálovým fondům jsou účtovány bezúplatné převody majetku mezi státními podniky a organizačními složkami 
státu, restituce a opravné položky k pozemkům převzatým od ZVHS. V roce 2017 byl proti účtu 413 účtován prodej pozemků 
získaných na základě transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí.

Podle statutu státní podnik vytváří rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb, fond odměn a fond investic. Rezervní fond 
je určen ke krytí ztrát a rizik hospodaření podniku. Jeho minimální výše je stanovena v zakládací listině. Ostatní fondy podnik tvoří 
a využívá v souladu s právními předpisy a vnitřními normami řízení podniku.

Zákonný rezervní fond
Tvorba: příděl ze zisku podle zákona o státním podniku.

Použití: pouze na krytí mimořádných výkyvů v hospodaření podniku – účetní ztráty. 

FKSP
Tvorba: příděl ze zisku podniku podle zákona o státním podniku.

Použití: zejména na čerpání v souladu se zákonem o státním podniku podle platného statutu FKSP.

Fond investic
Tvorba: příděl ze zisku podniku na základě rozhodnutí zakladatele.

Použití: zejména jako stálý vlastní zdroj krytí pořízeného dlouhodobého majetku. Fond investic není určen k čerpání.

Fond odměn
Tvorba: přídělem ze zisku podniku na základě rozhodnutí zakladatele.

Použití: jako zdroj pro výplatu části odměn za minulá účetní období. Použití fondu odměn je účtováno bilančním způsobem, tedy 
jako úbytek fondu odměn na jedné straně a přírůstek závazku k zaměstnancům na straně druhé. Odměny vyplácené z fondu 
odměn tak nejsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty, zatímco odvody sociálního a zdravotního pojištění z těchto odměny ano.

h) Cizí zdroje

Státní podnik vytváří rezervy k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není 
jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky jsou vykazovány ve jmenovitých hodnotách. 

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

i) Devizové operace

Při přepočtu pohledávek a závazků v cizích měnách na českou měnu, pokladních operacích ve valutové pokladně a bankovních 
operacích jsou použity aktuální denní kurzy vyhlášené Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. Vyúčtování 
záloh na zahraniční pracovní cesty je prováděno kurzem České národní banky ke dni poskytnutí zálohy.

Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny na českou měnu dle platného kurzu 
vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu. Vzniklý kurzový rozdíl je zaúčtován na vrub příslušných účtů fi nančních ná-
kladů nebo ve prospěch fi nančních výnosů.

j) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby státní podnik používal odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku 
a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Státní podnik stanovil tyto odhady 
a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hod-
noty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
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k) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady jsou účtovány časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

l) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku upraveného podle Zákona o daních z příjmů 
na základ daně z příjmu.

Protože účetní závěrka předchází konečnému výpočtu splatné daně, vytváří státní podnik rezervu na splatnou daň.

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

Protože účetní závěrka předchází konečnému výpočtu odložené daně, vytváří státní podnik rezervu na odloženou daň.

m) Dotace

Dotace jsou účtovány v okamžiku jejich přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijaté na úhradu nákladů jsou 
účtovány do provozních výnosů. Dotace přijaté na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení snižují poři-
zovací cenu.

n) Následné události

Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, jsou zachyceny v účetních výkazech 
v případě, že tyto události poskytují doplňující informace o skutečnostech, které existují k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky dojde k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, 
které nastanou po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účet-
ních výkazech.

o) Změny účetních metod

Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce ke změně metody přístupu k aplikování daňového režimu u dlouhodobého 
majetku a vzhledem k tomu k přepočtu odložené daně z příjmů – viz bod 2.

p) Odchylka od účetních metod

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným odchylkám od používaných účetních metod.

q) Oprava chyb minulých let

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k opravě chyb minulých let.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Software 
(013)

Ostatní 
ocenitelná 
práva (014)

Ostatní dl. 
nehmotný 

majetek (019)

Nedokončený 
dl.nehmot. 

majetek (041)

Zálohy 
(051)

Celkem

Pořizovací cena

Počáteční zůstatek k 1.1.2017 26 935 553 51 110 39 0 78 637

Přírůstky 3 359 0 56 0 0 3 415

Úbytky 0 0 0 -39 0 -39

Konečný zůstatek k 31.12.2017 30 294 553 51 166 0 0 82 013

Oprávky

Počáteční zůstatek k 1.1.2017 -25 334 -504 -47 638 0 0 -73 476

Přírůstky -1 176 -13 -908 0 0 -2 097

Úbytky 0 0 0 0 0 0

Konečný zůstatek k 31.12.2017 -26 510 -517 -48 546 0 0 -75 573

Zůstatková cena k 31.12.2017 3 784 36 2 620 0 0 6 440

Netto hodnota

k 31. 12. 2017 3 784 36 2 620 0 0 6 440

k 31. 12. 2016 1 601 49 3 472 39 0 5 161

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

Majetek 2017 2016

 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace 60 751 60 751

 Drobný nehmotný majetek 4 782 4 555

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pozemky 
(031)

Stavby 
(021)

Hmotné 
movité věci a 
jejich soubory 
(022+029010)

Jiný dlouho-
dobý hmotný 

majetek 
(029020+032)

Nedokončený 
dlouhodobý 
hmotný ma-
jetek (042)

Zálohy 
(052)

Celkem

Pořizovací cena

Počáteční zůstatek k 1.1.2017 462 185 9 328 531 1 201 373 446 91 650 35 11 084 220

Přírůstky 4 981 42 784 28 258 0 67 392 0 143 415

Přeúčtování 55 30 039 26 210 0 -56 304 0 0

Úbytky -284 -562 -24 971 0 -443 -16 -26 276

Konečný zůstatek k 
31.12.2017

466 937 9 400 792 1 230 870 446 102 295 19 11 201 359

Oprávky

Počáteční zůstatek k 1.1.2017 0 -5 650 124 -924 390 -2 0 0 -6 574 516

Přírůstky (odpisy) 0 -131 220 -50 434 -2 0 0 -181 656

Přírůstky (převody majetku) 0 0 0 0 0 0 0

Přeúčtování 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 562 24 971 0 0 0 25 533

Konečný zůstatek k 
31.12.2017

0 -5 780 782 -949 853 -4 0 0 -6 730 639

Zůstatková cena k 31.12.2017 466 937 3 620 010 281 017 442 102 295 19 4 470 720

Opravné položky

Počáteční zůstatek k 1.1.2017 -144 648 -25 026 0 0 -9 157 0 -178 831

Přírůstky 0 -559 0 0 -2 954 0 -3 513

Úbytky 57 17 992 0 0 1 508 0 19 557

Konečný zůstatek k 
31.12.2017

-144 591 -7 593 0 0 -10 603 0 -162 787

Netto hodnota

k 31. 12. 2017 322 346 3 612 417 281 017 442 91 692 19 4 307 933

k 31. 12. 2016 317 537 3 653 381 276 983 444 82 493 35 4 330 873
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V roce 2011 vytvořil státní podnik opravné položky k převzatým pozemkům pod vodními toky a VH majetkem ZVHS, neboť byly 
nereálně oceněny. Opravné položky byly vytvořeny tak, aby průměrná cena převzatých pozemků za m² odpovídala ceně dle oce-
ňovací vyhlášky. Zúčtování opravné položky k pozemkům v částce 57 tis. Kč bylo účtováno proti kapitálovým fondům. 

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

K nedokončenému dlouhodobému majetku vytvořil v roce 2017 státní podnik z důvodu nejistoty pokračování akcí opravné po-
ložky ve výši 2 954 tis. Kč (2 842 tis. Kč v roce 2016) a zároveň zúčtoval opravné položky ve výši 1 508 tis. Kč (582 tis. Kč v roce 
2016) u akcí, u kterých byla zastavena realizace nebo byly zařazeny do plánu roku 2018.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem k rozvahovému dni

Státní podnik neměl hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem.

Věcnými břemeny byly zatíženy pozemky v celkové pořizovací ceně 137 544 tis. Kč (v roce 2016 v pořizovací ceně 136 943 tis. Kč), 
jedná se zejména o vstupy na pozemky nebo liniové stavby pod povrchem. Hodnota závazků z věcných břemen je vzhledem k po-
řizovací ceně pozemků zanedbatelná.

Státní podnik vykazoval jako jiný dlouhodobý majetek k 31. 12. 2017 věcná břemena k pozemku a stavbě, která nejsou součástí 
ocenění stavby, v hodnotě 65 tis. Kč (k 31. 12. 2016 v hodnotě 65 tis. Kč).

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

2017 2016

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace 1 355 622 1 340 236

Drobný hmotný majetek 56 266 54 962  

5. ZÁSOBY

V položce rozvahy C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny byly evidovány ryby v celkové hodnotě 2 372 tis. Kč.

6. POHLEDÁVKY

Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)
Pohledávky 2017 2016

po lhůtě splatnosti 2 525 2 121

z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti 2 235 1 730

 z toho:pohledávky přihlášené do konkurzu 547 556

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

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

Pohledávky kryté podle zástavního práva státní podnik neměl.

Státní podnik z důvodu nedobytnosti odepsal do nákladů v roce 2017 pohledávky ve výši 73 tis. Kč (v roce 2016 ve výši 1 tis. Kč). 
Tyto pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech.

Dohadné účty aktivní zahrnovaly především pohledávky za pojišťovnou.

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřovaly přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč)

Opravné položky k
Zůstatek k Tvorba Zúčtování Zůstatek k 

01.01.17 01.01.16 2017 2016 2017 2016 31.12.17 31.12.16
dlouhodobému majetku 178 830 176 847 3 514 2 841 19 557 858 162 787 178 830
zásobám 0 0 374 0 0 0 374 0
fi nančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
pohledávkám – ZOP 128 421 541 67 67 360 602 128
pohledávkám – ZOP (konkurz) 530 170 0 360 9 0 521 530
pohledávkám – ÚOP 1 215 1 236 1 015 180 606 201 1 624 1 215
Celkem 180 703 178 674 5 444 3 448 20 239 1 419 165 908 180 703
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Opravné položky k pohledávkám vytvořil státní podnik k pohledávkám, které byly po splatnosti 3 měsíce a více, k pohledávkám 
z penalizací a k jinak ohroženým pohledávkám na základě dostupných informací, a to do výše 100 %.

Zákonné opravné položky tvořil státní podnik v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

Položka rozvahy C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech zahrnuje mimo jiné i bankovní úschovu u Komerční banky ve výši 
170 000 tis. Kč.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období (1 556 tis. Kč) zahrnovaly především předem placené nájemné plynových lahví a pojištění a byly účtovány 
do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období (21 tis. Kč) zahrnovaly zejména platby od pojišťovny a byly účtovány do výnosů období, do kterého věcně 
a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období:

Ostatní kapitálové fondy (účet 413)
Zvýšení o 793 tis. Kč – bezúplatné převody od státu, bezúplatně nabyté věcné břemeno.

Snížení o 32 tis. Kč – prodej pozemků převzatých od ZVHS, zúčtování opravné položky k pozemkům po ZVHS, bezúplatné převody 
státu.

Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 423)
Zvýšení o 7 151 tis. Kč – zálohově základní příděl ze zisku 2017 a doplňkový příděl ze zisku roku 2016.

Snížení o 7 090 tis. Kč – čerpání v souladu s kolektivní smlouvou.

Fond odměn (účet 427010)
Snížení o 2 758 tis. Kč – zdroj krytí výplaty mzdových prostředků, čerpání v souladu s pravidly pro čerpání fondu odměn, účtováno 
rozvahovým způsobem.

Fond investic (účet 427030)
Zvýšení o 10 000 tis. Kč – rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016.

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 (v tis. Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb 7 000

Fond investic 10 000

Rezervní fond 10 422

Jiný výsledek hospodaření celkem 27 422

Rozdělení jiného výsledku hospodaření za rok 2016 (v tis. Kč)

Rezervní fond 19 847

Jiný výsledek hospodaření celkem 19 847

Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem 16. 6. 2017, č.j. 31432/2017-MZE-13221.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 (v tis. Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb 21 925

Rezervní fond 147 727

Výsledek hospodaření celkem 169 652
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Návrh na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let (v tis. Kč)

Rezervní fond 87 998

Jiný výsledek hospodaření minulých let 87 998

11. REZERVY

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

Rezervy účetní
Zůstatek k 
1.1.2017

Tvorba Zúčtování Zůstatek k 
31.12.2017

Soudní spory 5 496 0 0 5 496

Rezerva na nájem pozemku (ENNIX) 5 571 485 0 6 056

Rezerva na spory o pronájmy pozemků po ZVHS 767 88 0 855

Na povodňová rizika 125 955 56 751 0 182 706

Rizika spojená s chovem ryb 2 919 0 547 2 372

Rezerva na opravu DlHM od ZVHS 2 870 158 0 3 028

Rezerva na opravy MVE 10 829 6 545 0 17 374

Rezerva na daň z příjmu 0 9 403 0 9 403

Odložená daň z příjmu 7 367 13 930 7 367 13 930

Celkem 161 774 87 360 7 914 241 220

Státní podnik zvýšil rezervu na pronájem pozemků od fi rmy ENNIX a rezervu na povodně, která je tvořena na riziko mimořádných 
nákladů spojených s prováděním zabezpečovacích prací při povodních a souvisejících oprav.

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

Rezervu na opravy MVE navýšil státní podnik v souladu s vnitropodnikovými předpisy. 

Na splatnou daň z příjmů vytvořil státní podnik rezervu ve výši 9 403 tis. Kč.

Rezervu na odloženou daň za rok 2017 vytvořil státní podnik ve výši 13 930 tis. Kč a rozpustil rezervu na odloženou daň za rok 
2016.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé zálohy k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 byly přijaty na nájemné.

Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let státní podnik neměl.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Stav závazků z obchodního styku k 31. 12. 2017 byl 46 910 tis. Kč.

Závazky po lhůtě splatnosti pro nesolventnost státní podnik neměl. 

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

2017 2016

Sociální pojištění 9 770 6 816

Zdravotní pojištění 4 527 3 019

Daň z příjmů ze závislé činnosti 5 316 2 890

Daň vybíraná srážkou 1 0

Silniční daň 72 70

Daň z elektřiny 2 7
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Splatné závazky vůči státnímu rozpočtu z daní, zdravotního a sociálního pojištění byly uhrazeny v termínu splatnosti, v lednu ná-
sledujícího účetního období.

Závazky kryté podle zástavního práva státní podnik neměl.

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze státní podnik neměl.

Dohadné účty pasivní zahrnovaly především náklady na spotřebu energií, které budou vyúčtovány v následujícím účetním období. 
Jejich výše byla stanovena na základě odečtu spotřeby na měřících zařízeních a podloženým kvalifi kovaným odhadem.

14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Výdaje příštích období (843 tis. Kč) zahrnovaly především výdaje za služby (geodetické zaměření, telefony, car control) placené 
pozadu a byly účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Výnosy příštích období (309 tis. Kč) zahrnovaly především nájemné placené předem a budou účtovány do výnosů období, do 
kterého věcně a časově přísluší.

15. DAŇ Z PŘÍJMU

Okamžik sestavení účetní závěrky předcházel okamžiku konečného vyčíslení splatné daně z příjmů právnických osob. Na splatnou 
daň z příjmů vytvořil státní podnik rezervu ve výši 9 403 tis. Kč.

U odložené daně z příjmů podnik provedl přepočet a snížil odložený závazek o 87 998 tis. Kč. Důvodem je změna metody přístupu 
k aplikování daňového režimu u dlouhodobého majetku, který podnik převzal v roce 2011 do práva hospodařit od bývalé Zeměděl-
ské vodohospodářské správy. Po opětovném vyhodnocení podmínek daných Zákonem o daních z příjmů pro daňovou uznatelnost 
dlouhodobého hmotného majetku začal podnik uplatňovat daňový režim u tohoto majetku, který byl pořízen do 31. 12. 1996.

Podnik tuto změnu promítl v rozvaze v položce A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření a zároveň opravil srovnatelné údaje za rok 2016 
v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty. 

Okamžik sestavení účetní závěrky předcházel okamžiku konečného vyčíslení odložené daně z běžné činnosti za rok 2017, a proto 
státní podnik vytvořil v předpokládané výši odloženého daňového závazku rezervu 13 930 tis. Kč.

Státní podnik vyčíslil odloženou daň následovně (v tis. Kč)

Položka stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2015

Účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku 3 941 722 3 825 910

Daňová zůstatková cena dlouhodobého majetku 3 510 903 3 058 648

Rozdíl účetních a daňových cen 430 819 767 262

19% (závazek) 81 856 145 780

Opravné položky k žalovaným pohledávkám -1 096 -134

19% (pohledávka) -208 -25

Rezervy -154 407 -134 964

19% (pohledávka) -29 337 -25 643

Odložený daňový závazek (PASIVA ř. C.I.8.) 52 310 120 111

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

Zůstatek k 1.1.2017 120 111

Výpočet vč. majetku ZVHS -87 998

Zůstatek k 1.1.2017 upravený (PASIVA ř. C.I.8.) 32 113

Zůstatek k 31.12.2017 52 310

Odložená daň - změna stavu odlož.daň.závazku za r.2016 20 197

Rozpuštění rezervy na odloženou daň za rok 2016 -7 367

Tvorba rezervy na odloženou daň za rok 2017 13 930

Daň z příjmů odložená (VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY ř. L.2) 26 760
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16. DOTACE

Přehled čerpaných dotací v roce 2017 (v tis. Kč)

Dotace

MZe

 Celkem129 260 129 290

Dlouhodobý nehmotný majetek – realizace 2017 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek – realizace 2017 559 13 973 14 532

Dlouhodobý hmotný majetek – realizace 2016 0 360 360

Provozní – realizace 2017 0 16 398 16 398

Celkem 559 30 731 31 290

V roce 2017 byly čerpány dotace od Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 290 Podpora opatření na drobných vodních 
tocích a malých vodních nádržích ve výši 30 731 tis. Kč a v rámci programu 129260 Podpora prevence před povodněmi III ve výši 
559 tis. Kč.

17. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

Majetek pořízený z dotace a drobný majetek nebyl vykázán v rozvaze a státní podnik ho eviduje v podrozvahové evidenci. Jeho 
výše je uvedena v bodě 4.

V rozvaze nebyly dále vykázány odepsané pohledávky ve výši 1 366 tis. Kč (v roce 2016 ve výši 1 830 tis. Kč) a odepsané závazky 
ve výši 800 tis. Kč (v roce 2016 ve výši 800 tis. Kč), které státní podnik eviduje v podrozvahové evidenci.

18. VÝNOSY

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

Účetní skupina 60

 Tuzemsko Zahraničí Celkem

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Tržby za odběry povrchové vody 604 359 559 909 0 0 604 359 559 909

Tržby za dopravu a čerpání povrchové vody 50 124 39 065 0 0 50 124 39 065

Tržby za výrobu elektrické energie * 329 461 138 347 0 0 329 461 138 347

Tržby vodohospodářských laboratoří 3 254 3 602 0 0 3 254 3 602

Tržby z nájmů 10 683 10 154 115 122 10 798 10 276

Ostatní tržby 13 091 9 806 181 177 13 272 9 983

Celkem 1 010 972 760 883 296 299 1 011 268 761 182

*Tržby 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. Tržby za výrobu elektrické energie jsou včetně zelených bonusů za rok 2016 ve výši 
92 033 tis. Kč, které byly mimořádně přiznány a vyplaceny až v roce 2017.

19. OSOBNÍ NÁKLADY

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

2017 2016

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 605 614

v tom:

 THP 336 339

 dělníci 269 275
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Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)

2017 2016

Mzdové náklady 250 585 242 025

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 85 708 84 481

Ostatní 15 944 12 195

Osobní náklady celkem 352 237 338 701

Čerpání fondu odměn 2 758 9 219

Odměny členům dozorčí rady a členům výboru dozorčí rady 882 448

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

Odměny členům dozorčí rady a členům výboru dozorčí rady (výbor pro audit) vyplatil státní podnik poprvé v roce 2016. Výši odměn 
stanovil zakladatel.

Členům statutárního a řídícího orgánu a dozorčí rady nebyly poskytovány půjčky ani úvěry.

Členům statutárního a řídícího orgánu a dozorčí rady nebyly poskytovány jakékoliv mimořádné výhody. Některým vedoucím 
zaměstnancům (ředitelé, vedoucí odborných útvarů) byla poskytnuta smluvně osobní auta pro služební i soukromé účely, včetně 
úhrady části soukromě ujetých kilometrů. Tyto benefi ty byly vedeny a zdaňovány jako nepeněžní příjem ze závislé činnosti. 

Po jednom roce nepřetržitého zaměstnání u státního podniku je poskytován příspěvek na penzijní připojištění.

Dále je poskytován příspěvek na soukromé životní pojištění, přičemž tento příspěvek se od 1. 1. 2012 neposkytuje na nově před-
ložené smlouvy soukromého životního pojištění. 

Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalých členů řídícího či kontrolního orgánu k 31. 12. 2017 státní podnik neměl.

20.  VÝDAJE 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 státní podnik v roce 2017 
vynaložil náklady ve výši 437 tis. Kč (v roce 2016 ve výši 492 tis. Kč).

21. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Odměny statutárnímu auditorovi 

Náklady na odměny účtované auditorem za povinný audit roční účetní závěrky v roce 2017 činily 150 tis. Kč bez DPH (150 tis. Kč 
v roce 2016).

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

2017 2016

Opravy a udržování 167 623 153 260

Cestovné 3 502 3 300

Odhadci, znalci, TBD 6 899 6 923

Nájemné 2 863 2 854

Ostraha a úklid objektů 4 637 4 304

Ostatní služby 16 526 13 699

Celkem 202 050 184 340
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Jiné provozní náklady (v tis. Kč) – Výkaz zisku a ztráty F.5.

2017 2016

Pojištění majetku a osob 2 500 2 326 

Ostatní 2 155 1 540 

Celkem 4 655 3 866

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

2017 2016

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 913 953

Provozní dotace 16 398 27 072

Ostatní provozní výnosy 2 702 4 258

Celkem 21 013 32 283

22. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ STÁTNÍHO PODNIKU

Státnímu podniku není známa žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala pokračovat v činnosti i v dohledné bu-
doucnosti. Účetní závěrka k 31. prosinci 2017 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání státního podniku. Přiložená 
účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat. 

23. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku sestavenou za 
účetní období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

24. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

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

25. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ PŘÍLOHA 2)

Podrobný přehled o změnách vlastního kapitálu státního podniku je uveden v samostatné příloze. 

Použité zkratky: 

MZe – Ministerstvo zemědělství, ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa, DlNM – dlouhodobý nehmotný majetek, 
DlHM – dlouhodobý hmotný majetek, MVE – malá vodní elektrárna, ZOP – zákonná opravná položka, ÚOP – účetní opravná 
položka, DR – dozorčí rada, VH majetek – vodohospodářský majetek.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 12. února 2018 v 10.00 hodin

Jméno a podpis statutárního orgánu státního podniku: Ing. Jiří Nedoma

generální ředitel



43

Běžné účetní 
období

Minulé účetní 
období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 683 109 615 004

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 205 815 29 013

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 228 214 203 953

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování 
oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-) 183 739 190 123

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv 48 742 21 749
A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -4 601 -6 601
A. 1. 4. Výnosy z podílů na zisku (-)

A. 1. 5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého
majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-) -936 -1 912

A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 1 270 594

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 434 029 232 966

A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -8 716 -8 864

A. 2. 1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných 
účtů aktivních -17 012 9 315

A. 2. 2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení 
a dohadných účtů pasivních 7 701 -17 610

A. 2. 3. Změna stavu zásob (+/-) 595 -569

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

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 425 313 224 102

A. 3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)
A. 4. Přijaté úroky (+) 936 1 912
A. 5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)
A. 7. Přijaté podíly na zisku (+)

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 426 249 226 014

Peněžní toky z investiční činnostiy

B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -173 934 -149 752
B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 4 771 6 864
B. 3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -169 163 -142 888

Peněžní toky z fi nanční činnostiy

C. 1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do
oblasti fi nanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 12 33

C. 2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -9 848 -15 054

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

C. 2. 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
C. 2. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C. 2. 4. Úhrada ztráty společníky (+)
C. 2. 5. Přímé platby na vrub fondů (-) -9 848 -15 054

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

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti -9 836 -15 021

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 247 250 68 105
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 930 359 683 109

PŘÍLOHA 1 – PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH K 31. 12. 2017 (V CELÝCH TIS. KČ)

Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

12. 2. 2018 Ing. Jiří Nedoma
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PŘÍLOHA 2 - PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K 31. PROSINCI 2017 (V TIS. KČ)

Kmenové 
jmění

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Rezervní 
fond

FKSP
Fond 

odměn
Fond 

investic
Jiný výsledek 
hospodaření

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního 
období

CELKEM

Stav k 1.1.2016 4 068 283 341 798 97 279 31 451 44 266 100 749 0 20 300 4 704 126

Změna metody účtovaná v roce 2016 19 847 19 847

Upravený stav k 1.1.2016 4 068 283 341 798 97 279 31 451 44 266 100 749 19 847 20 300 4 723 973

Rozdělení VH r. 2015 14 159 1 306 -20 300 -4 835

Úpravy pozemkového úřadu 1 011 1 011

Bezúplatné převody 3 887 3 887

Prodej bezúp. nabytého majetku -100 -100

Čerpání fondů -5 835 -9 219 -15 054

Zálohový příděl do FKSP 4 808 4 808

VH za rok 2016 27 422 27 422

Stav k 31.12.2016 4 068 283 346 596 97 279 30 424 49 206 102 055 19 847 27 422 4 741 112

Změna metody účtovaná v roce 2017 87 998 87 998

Upravený stav k 1.1.2017 4 068 283 346 596 97 279 30 424 49 206 102 055 107 845 27 422 4 829 110

Rozdělení VH r. 2016 30 269 2 192 10 000 -19 847 -27 422 -4 808

Bezúplatné převody 793 793

Prodej bezúp. nabytého majetku -32 -32

Čerpání fondů -7 090 -2 758 -9 848

Zálohový příděl do FKSP 4 959 4 959

VH za rok 2017 169 652 169 652

Stav k 31.12.2017 4 068 283 347 357 127 548 30 485 46 448 112 055 87 998 169 652 4 989 826

Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

12. 2. 2018 Ing. Jiří Nedoma
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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 strán-
kách výroční zprávu za rok 2017 o své činnosti v oblasti posky-
tování informací podle citovaného zákona.

Žádosti o informace se týkaly: aplikace metodického pokynu 

Ministerstva zemědělství (č.j. 20380/2016-MZE-15120); infor-
mace k pronajatým rybníkům ve správě POh, s. p.; podílu osob 
se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců; 
ročního nájemného u vybraných rybníků; ochranného pásma 
na vyjmenovaných pozemcích v k. ú. Kovářská; rizika záplavy 
a protipovodňových opatření v k. ú. Brňany; výše nájmů za po-
zemky ve správě POh, s. p.

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

Zpráva obsahuje následující údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace 7

z toho:
 telefonicky 0

 elektronickou poštou a dopisy 7
 při osobních návštěvách 0
 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 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 (nesouhlas s výší úhrady 

za detailní zpracování požadavku, po upřesnění žádosti poskytnuta odpověď spočívající v odhadu vydaných stanovi-
sek, od úhrady bylo upuštěno)

 1

f) Další informace – viz výše 0

Období sucha nastalo v roce 2017 velmi brzy. V dřívějších 
 suchých letech přišlo v měsících červenci nebo srpnu, tento-
krát ale začalo již na přelomu května a června. Tato situace 
negativně ovlivnila výrobu elektrické energie v malých vod-
ních elektrárnách. Naproti tomu smluvní partneři překročili 
plánované množství odebrané povrchové vody. V polovině 
roku 2017 navíc podnik obdržel do té doby nevyplacenou 
výši podpory obnovitelných zdrojů z roku 2016, kterou 

In 2017, the drought commenced quite early. In previous 
dry spells, the drought began in July or in August; this 
time, however, it began at the turn of May and June. 
This situation had a negative effect on the production 
of electricity by small hydroelectric power stations. On 
the other hand, our contractual partners exceeded the 
planned amount of utilised surface waters. Plus, in mid-
2017, the company obtained subsidies for renewable 
resources dating from 2016, which were as yet unpaid. 
The company did not receive these subsidies in time due 

z  důvodu legislativního chaosu v oblasti energetiky podnik 
v termínu neobdržel. To znamenalo neobvyklé zvýšení příjmů 
podniku a zlepšení výsledku jeho hospodaření za rok 2017.

Snaha podniku přiblížit vodohospodářskou problematiku 
veřejnosti vyústila po několikaletém úsilí v zahájení stav-
by informačního centra Povodí Ohře na vodním díle Fláje. 
S   dokončením stavby se počítá v roce 2018.

to chaos in energetics legislation. This meant an unusual 
increase in company revenues and an improvement of its 
overall profi ts in 2017.

After several years, the efforts of the company to intro-
duce water management issues to the public led to the 
commencement of the construction of the Ohře River 
Basin Information Centre located at the Fláje Water Tank. 
This construction is expected to be fi nished in 2018.

RESUMÉ

SUMMARY

Základní ekonomické údaje za rok 2017/ Basic fi nancial data for 2017/ Grundlegende ökonomische Angaben für das 
Geschäftsjahr 2017:
Výnosy / Revenue / Erträge 1 038 107 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK
Náklady / Costs / Aufwendungen 868 455 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK
Zisk / Profi t / Gewinn 169 652 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK
Vlastní kapitál k 31.12.2017 / Equity as of 31/12/2017
Eigenkapital zum 31.12.2017 4 989 826 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Die Trockenperiode setzte 2017 sehr früh ein. In den 
vorangegangene trockenen Sommern setzte sie im Juli 
oder August ein, diesmal jedoch schon Ende Mai, Anfang 
Juni. Diese Situation hatte negative Folgen für die Stro-
merzeugung in kleinen Wasserkraftwerken. Andererseits 
überschritten die Vertragspartner die geplante Abnahme 
von Oberfl ächenwasser. Mitte des Jahres 2017 erhielt 
das Unternehmen zudem die bis dahin nicht ausgezahl-
te Höhe der Fördergelder für Energie aus erneuerbaren 
Quellen für das Jahr  2016, welche das Unternehmen 
aufgrund des legislativen Chaos in der Energiebranche 

nicht termingerecht erhalten hat. Dies bedeutete eine 
unerwartete Erhöhung der Einkommen des Unterne-
hmens und eine Verbesserung seines Ergebnisses für das 
Geschäftsjahr 2017. 

Die Anstrengungen des Unternehmens, der Öffentlich-
keit die Problematik der Wasserwirtschaft nahe zu brin-
gen, mündete nach jahrelangen Bemühungen in den 
Baubeginn des Informationszentrums Povodí Ohře (Eger-
-Flussgebiet) am Wasserbau Fláje ein. Die Bauvollendung 
ist für 2018 geplant.
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Povodí Ohře, státní podnik, 
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
tel.: 474 636 111, fax: 474 627 288, 
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