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Uplynulý rok 2018 byl rokem bez extrémních povodňových si-

tuací, ale již pátým rokem v řadě, kdy se projevilo hydrologické 

sucho. Až na výjimky byly v průběhu celého roku nízké a velmi 

nízké průtoky ve vodních tocích, které opět znamenaly nutnost 

vydávání omezujících zákazů odběrů povrchových vod i omeze-

ní možností provozu vodních elektráren. Proto bylo i v minulém 

roce dosaženo jen nízké výroby elektrické energie v malých vod-

ních elektrárnách provozovaných podnikem a tomu odpovídají-

cího výrazně nižšího příjmu oproti předpokladu ročního plánu. 

Oproti předpokladu plánu bylo naopak příznivé zvýšení odběrů 

povrchové vody a tomu odpovídající vyšší zákonný příjem stát-

ního podniku. Díky přijatým opatřením byl při uvedeném vývoji 

celkový výsledek hospodaření podniku za minulý rok příznivý.

I v roce 2018 spolupracoval podnik s Ministerstvem zemědělství 

při řešení důležitých otázek a témat. K problematice tzv. „pře-

kompenzace“ podnik předal požadovaná data pro sektorové 

šetření. Významná byla spolupráce při přípravě materiálu pro 

Vládu ČR podle usnesení vlády č. 536 z 24. 7. 2017. Návrh jed-

notné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných 

území, konkrétně materiálu Návrh postupu v oblasti provozování 

a správy zbytkových jam po ukončení těžby hnědého uhlí v ob-

lasti Ústeckého kraje. Jedná se o podklad k projednání s cílem 

zásadního rozhodnutí o dalším postupu k rekultivaci území stá-

vajících hnědouhelných lomů, pro aktuální posouzení vhodnosti 

a efektů dlouhodobě uvažované hydrické rekultivace a k rozhod-

nutí o následném správcovství rekultivovaných lokalit a o  ur-

čení subjektu, který bude správu a provoz zajišťovat. Na rozdíl 

od ostatních podniků Povodí je uvedená problematika typická 

právě pro území působnosti státního podniku Povodí Ohře a její 

dobré vyřešení je celospolečensky velmi významné. 

Mezi důležité události loňského roku patřilo zahájení největší 

současné stavby podniku, kterou je rekonstrukce krajních polí 

bezpečnostního přelivu VD Nechranice, a realizace protipovod-

ňového opatření na VD Jirkov, akcí fi nancovaných v rámci III. eta-

py dotačního programu Prevence proti povodni (PPO) a úspěšně 

probíhaly realizace akcí řešených v rámci dotačního programu 

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže (DVT a MVN). Určitou 

komplikací byly i v roce 2018 podmínky dotačních programů pro 

zadávání veřejných zakázek, které jsou přísnější oproti podmín-

kám zákona a způsobují nutnost opakování výběrových řízení za 

současného nepříznivého stavu, kdy zhotovitelé mají možnost 

získat snáze zakázky jiných zadavatelů a jsou kapacitně vytíženi. 

Důležitým podkladem pro další postup bylo vypracování nového 

multikriteriálního hodnocení variant řešení revitalizace Bíliny na 

Ervěnickém koridoru. Dále se jednalo například o přípravu opat-

ření k řešení problematiky sucha, a to ve spolupráci s Povodím 

Vltavy v oblasti Rakovnicka, dále pro Kraslicko, řešení k dotaci 

průtoků toku Srpina a pro zlepšení možnosti zajištění odběrů 

z VD Všechlapy zejména pro tepelnou elektrárnu Ledvice. Sledo-

vány byly i možnosti a postupy pro zlepšení kvality vody v nej-

zatíženějším vodním toku Bílina a pokročila i příprava rozsáhlé 

rekonstrukce krytého profi lu Bystřice v Teplicích. V rámci přes-

hraničního projektu se Saskem byl stavebně dokončen objekt 

informačního centra na VD Fláje. Slavnostní otevření informač-

ního centra společně s informačním stanovištěm na blízkém VD 

Rauschenbach v Sasku a spojujících tras s informačními tabulemi 

se uskuteční v polovině roku 2019.

V říjnu se zástupci státního podniku Povodí Ohře stali aktivní-

mi účastníky Magdeburského semináře ochrany vod v Praze, 

Přehradních dnů v Bratislavě, kde jsme také převzali roli orga-

nizátora této konference v roce 2020, a v listopadu pak tradiční 

konference Vodní toky v Hradci Králové. Ve víkendových dnech 

prvního zářijového týdne se na našich čtyřech vodních dílech 

uskutečnil obvyklý Den otevřených dveří a stejně jako v minu-

losti byl zájem veřejnosti značný. Již po třinácté jsme také byli 

významným partnerem Dne Ohře v Kynšperku nad Ohří.

V legislativní oblasti byly realizovány stanovené postupy ochra-

ny osobních údajů (GDPR) a postupy dle § 59a) vodního zákona, 

podle kterého je vlastník pozemku povinen strpět za náhradu 

na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 

a  jeho užívání k legalizaci starých vodních děl a uvedení histo-

ricky vzniklého faktického stavu do souladu se stavem právním. 

Vnitropodnikově nejvýznamnějšími změnami byla v minulém 

roce centralizace mzdové a personální agendy ze závodů na ředi-

telství státního podniku a začlenění této agendy do ekonomické-

ho informačního systému K2. Přínosným krokem bylo nesporně 

pořízení a zahájení provozu dronu i interní podpůrné odborné 

školení širšího okruhu zaměstnanců v oblasti hydrauliky. 

Dosaženými výsledky své činnosti v roce 2018 naplnil státní pod-

nik Povodí Ohře v konkrétních podmínkách své poslání a úkoly 

i povinnosti včetně podmínek nově stanovených legislativou. 

Rozhodující měrou k tomu přispěli sami zaměstnanci podniku, 

ale kromě nich je nutno poděkovat i všem partnerům na různých 

úrovních, kteří se státním podnikem v uplynulém roce 2018 při 

plnění úkolů spolupracovali a poskytli mu podporu.

 Ing. Jiří Nedoma

 generální ředitel

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

a

el



5

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POVODÍ OHŘE, S. P., K 31. 12. 2018

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA POVODÍ OHŘE

Státní podnik Povodí Ohře vznikl k 1. 1. 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. Je zapsán v obchodním rejstříku u Kraj-

ského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, Praha 1

Jménem zakladatele je oprávněn jednat Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství.

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 do 20. října 2018, od 16. listopadu 2018)

Ing. Monika Zeman místopředsedkyně, jmenována zakladatelem (od 21. října 2013 do 20. října 2018, od 14. prosince 2018)

Ing. Václav Jakubík jmenován zakladatelem (do 20. října 2018)

Ing. Ondřej Sirko jmenován zakladatelem (do 20. října 2018)

Stanislav Pfl éger jmenován zakladatelem (od 9. září 2014)

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

Ing. Martin Zoul zvolen z řad zaměstnanců (od 1. února 2015)

Ing. Pavel Slabyhoud zvolen z řad zaměstnanců (od 12. února 2016)

Ing. Jiří Rolník zvolen z řad zaměstnanců (od 24. února 2017)

Hlavní předmět činnosti

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

vrchových 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.

Odbor
financování a obchodu

Odbor
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účetnictví a statistiky

Odbor informatiky
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Odbor 
vodohospodářského 
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plánování

Odbor 
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investic

Odbor
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a zakázek

Odbor
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Provoz
Karlovy Vary

Provoz
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GENERÁLNÍ ŘEDITEL STÁTNÍHO PODNIKU
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Interní auditor
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POVODÍ ZA ROK 2018

MAJETEK VE SPRÁVĚ PODNIKU K 31. 12. 2018

měrná jednotka skutečnost

Délka vodních toků km 6 925,99

 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 2 626,40

 z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 4 Vodního zákona km 1 922,89

Délka úprav v korytech vodních toků km 1 975,80

Délka umělých kanálů a přivaděčů km 184,51

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 51

Plocha stanovených záplavových území při Q
100

km2 267,80

Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě 12 679 mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek představuje 

hodnotu 11 403 mil. Kč.

Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč

Úpravy toků 4 657

Nádrže 3 130

Ostatní stavby 1 107

Technologie na VD a MVE 710

Budovy 580

Pozemky 473

Ostatní dlouhodobý majetek 397

Dopravní a mechanizační prostředky 222

Nedokončený majetek 127

Celkem dlouhodobý majetek 11 403

41

27

10

6

5
4

4

2 1

[%]

MAPKA ORGANIZAČNÍHO ČLENĚNÍ

PO
LS

KO

SRN

Ústí n. L.

Terezín

POVODÍ VLTAVY

POVODÍ
LABE

Chomutov

Karlovy Vary
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ODBĚRY POVRCHOVÉ VODY ZA ROK 2018

Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku zvýšilo o 1 217 tis. m3. Proti plánu byly odběry povrchové vody 

vyšší o 1 982 tis. m3. 

Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody 2014 2015 2016 2017 2018

Celkem 118 390 120 352 119 384 122 837 124 054

Z toho: PKP 7 805 7 098 7 678 6 064 9 538

 PVN 2 469 4 070 3 680 8 449 6 282

Poznámka: PKP – Podkrušnohorský přivaděč
  PVN – Průmyslový vodovod Nechranice

Odběry vody

2014 2015 2016 2017 2018 [rok]

150 000

100 000

[tis. m3/rok]

118 390 120 352 119 384
122 837 124 054

Rozdělení placených odběrů povrchové vody v tis. m3

Odběr vody 2014 2015 2016 2017 2018

Celkem 118 390 120 352 119 384 122 837 124 054

 V tom:

 vodárny 40 583 40 777 40 305 40 953 40 919

 energetika a teplárny 45 379 47 275 50 602 50 556 51 487

 ostatní průmysl a služby 32 428 32 300 28 477 31 328 31 648

 zemědělství 0 0 0 0 0

Cena povrchové vody (v Kč/m3 bez DPH) 4,34 4,51 4,69 4,92 4,97

vodárny

energetika a teplárny

ostatní průmysl a služby

Struktura placených odběrů povrchové vody 

v roce 2018 dle skupin odběratelů

[%]

35,6

26,7

[%]

33,0

41,5

25,5
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Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zaujímá ve 

státním podniku Povodí Ohře přední místo a je jeho druhým 

největším zdrojem příjmů. Množství vyrobené elektrické energie 

v malých vodních elektrárnách (MVE), které jsou většinou nedíl-

nou součástí vodních děl Povodí Ohře, je závislé především na 

hydrologické situaci. Ta byla pro výrobu elektrické energie v roce 

2018 krajně nepříznivá.

V roce 2018 Povodí Ohře provozovalo všech pět fotovoltaických 

elektráren, výroba se pohybovala na úrovni roku 2017. 

V roce 2018 Povodí Ohře též provozovalo 22 MVE, nově již i s MVE 

Janov, která byla uvedena do provozu v říjnu 2017.

Do distribuční soustavy Povodí Ohře dodalo celkem 71 554 MWh 

elektrické energie.

Roční výroba elektrické energie

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Počet MVE 21 21 21 22 22

Počet FVE 5 5 5 5 5

Výroba (MWh) 67 546 85 711 85 071 84 411 73 096

[MWh]

2014 2015 2016 2017 2018
[rok]
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100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

ENERGETIKA

OPRAVY A ÚDRŽBA DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

V roce 2018 pokračovalo Povodí Ohře v údržbě majetku vlastní-

mi zaměstnanci a realizací akcí oprav externími subjekty. Dále 

byly, dle zkušeností z předešlých období, propracovávány i me-

todiky přípravy a realizace prací.

Provozní pracovníci pravidelně prováděli pochůzky po význam-

ných vodních tocích, jak státnímu podniku ukládá zákon, a dle 

potřeby i na drobných tocích. Díky tomu jsou včas odhalovány 

nedostatky, které následně v rámci běžné údržby pracovníci 

Povodí Ohře odstraňují. Při větším rozsahu prací nebo nákladů 

jsou zjištění zařazována do plánů oprav či rekonstrukcí.

Jako každoročně byl rozhodující objem nákladů vložen do vo-

dohospodářského majetku státu, se kterým má Povodí Ohře 

právo hospodařit (vodní díla – hráze, jezy, opevnění koryt 

vodních toků, čerpací stanice, trubní převody vody atd.). Pra-

videlně je kontrolován a udržován i ostatní majetek státu, po-

zemní stavby (budovy), mosty, lávky, mechanizační a dopravní 

prostředky. Pozornost věnujeme i prohlídkám zábradlí podél 

vodních toků v majetku státu i jiných právnických a fyzických 

osob, např. správců komunikací a obcí tak, aby bylo zabráněno 

možnému ohrožení zdraví a životů.

Při péči o majetek státu pravidelně narážíme na nepřiměřené 

požadavky vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních 

toků a někdy i samospráv obcí, které bohužel mají v některých 

případech za následek omezení rozsahu nutných oprav nebo 

úplné pozastavení naplánovaných akcí.

Na vodních tocích ve správě Povodí Ohře se rozšiřuje nejen po-

pulace bobra, ale i nežádoucích nutrií a potkanů. Bobři zhoršují 

zbudovanými hrázemi, barierami a dřevinami napříč průtočné-

ho profi lu vodního toku odtokové poměry na tocích. Naproti 

tomu nutrie narušují svými chodbami stabilitu břehů, hrází 

a poškozují i elektroinstalaci provozních zařízení.

V roce 2018 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 pře-

devším na pročištění průtočných profi lů toků, likvidaci invaz-

ních rostlin, sečení přerostlé vegetace a odstranění sedimentů 

v upravených částech vodních toků.

Zároveň v tomto roce pokračovala prověrka stavu stromů po-

dél vodních toků a nádrží, ale i na pozemcích Povodí Ohře, kde 

nejsou stromy břehovými porosty. Naším záměrem je zajistit, 

aby nedošlo k bezprostřednímu ohrožení života či zdraví nebo 

vzniku škody značného rozsahu.
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BEZPEČNOST VODNÍCH DĚL

DODAVATELSKÉ OPRAVY

Při návrhu, výstavbě i provozu vodních děl je na prvním místě 

vždy bezpečnost stavby jako celku i jejích částí. V období trvalé-

ho provozu pak musíme zajistit setrvání děl v bezpečném a pro-

vozuschopném stavu. Při poklesu funkčnosti nebo bezpečnosti 

musíme vždy včas zasáhnout a nepřipustit jejich pozvolné nebo 

náhlé stárnutí. Dále uvádíme dva příklady.

Na vodním díle Nechranice probíhá rekonstrukce krajních polí 

bezpečnostního přelivu. Stavba je nyní v etapě dokončených 

bouracích prací na levém poli. Rekonstrukcí se zajistí větší ovla-

datelný prostor v nádrži a úplně se eliminuje negativní projev 

nutnosti náhlého sklopení původních hydrostatických segmen-

tových uzávěrů při větších povodních.

Vodní dílo Jirkov je nyní osazeno ochrannou plovoucí stěnou proti 

plovoucím předmětům na hladině. Při extrémních povodních může 

dojít vlivem klimatických a hydrologických jevů k vyvrácení stromů, 

lámání větví a k odnosu plovoucího materiálu až na hladinu vodní 

nádrže. Takto připlavená hmota může ucpat šachtový bezpečnostní 

přeliv a ohrozit tak bezpečnost vodního díla. Plovoucí stěna zadrží 

naplavenou hmotu před bezpečnostním přelivem a  povodeň tak 

může bez negativních projevů projít přes vodní dílo.

V roce 2018 bylo na opravy dlouhodobého hmotného majetku 

vynaloženo 170,697 mil. Kč. Financování těchto akcí probíhalo 

jak z vlastních zdrojů, tak s přispěním fi nančních prostředků z do-

tačního programu Ministerstva zemědělství.

V rámci podprogramu MZe 129 292 Podpora opatření na drob-

ných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích bylo 

celkem vynaloženo 29,058 mil. Kč, z toho podíl vlastních pro-

středků státního podniku Povodí Ohře činil 7,323 mil. Kč a podíl 

z dotačního programu 21,736 mil. Kč.

Kromě opravných akcí s podílem dotací pokračoval státní podnik Povodí Ohře v realizaci oprav koryt vodních toků a dalšího hmotné-

ho majetku z vlastních prostředků.

Mezi nejvýznamnější stavební akce realizované v roce 2018 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

Úhošťanský p., Úhošťany – oprava opevnění 5,980 3,930 2,050

Rybníky Výsluní, Novoveský rybník – oprava PO, požeráku 

a koruny hráze

5,389 3,502 1,887

Rybníky Výsluní, Nový rybník – oprava koruny hráze 3,000 3,000 0,000

Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč 2,500 2,314 0,186

Kozelský potok, Horní Lipina – opevnění 2,666 2,040 0,626

Dodavatelské opravy fi nancované pouze z vlastních prostředků

Název akce Celkové náklady v mil. Kč

Oprava Mandavy ve Varnsdorfu – Petra Bezruče 7,535

VD Stanovice – oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání 7,176

VD Újezd – oprava vlnolamu na koruně hráze 5,478

PVN, přelivné objekty – výměna klapek a revize montážních vložek 4,398

MVE Skalka – GO turbíny TG1 + TG2 3,761

VD Stanovice – sanace betonů věžového objektu pod hladinou 3,349

VD Újezd – oprava protikorozních povlaků zábradlí na koruně hráze 3,348

VD Nechranice – oprava spár návodního líce 3,224

Projekt SedBiLa – Bílina, ř. km 0,118–1,050 – odstranění sedimentu 2,976

VD Přísečnice – oprava komunikace do podhrází podél paty hráze 2,938

Bílina, Jirkov – oprava LB a PB nábřežních zdí 2,605

Rekapitulace fi nancování oprav v roce 2018 Plnění v mil. Kč

Celkem 170,697

z toho:  

Opravy hrazené z vlastních zdrojů 148,961

Podprogram 129 292 Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích 21,736
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Investiční prostředky jsou vynakládány především do těchto oblastí:

• úpravy koryt vodních toků s cílem uvedení do „dobrého stavu“, 

• modernizace stávajících vodních děl,

• stavby vedoucí ke zvýšení protipovodňové ochrany,

• řešení splaveninového režimu vodních toků,

• využití alternativních zdrojů elektrické energie,

• řízení vodohospodářských soustav a provozu na vodních dílech,

• rekonstrukce ostatního majetku ve správě státního podniku.

Na investiční výstavbu bylo v roce 2018 vynaloženo 

221,162 mil. Kč. Z této částky bylo 163,794 mil. Kč hrazeno z vlast-

ních zdrojů státního podniku Povodí Ohře, dále 57,368 mil. Kč 

bylo hrazeno z dotačních prostředků, a to z následujících oblastí 

podporovaných dotačními programy.

PROGRAM 129 260

PODPORA PREVENCE PŘED POVODNĚMI III.

III. etapa programu je především zaměřena na podporu retence 

(poldry, vodní nádrže s retenčními prostory), na podporu časově 

náročné projektové přípravy rozsáhlých staveb (projekty budou 

následně využity při realizaci opatření) a na podporu efektiv-

ních stavebních opatření (řešení záměrů obsažených v plánech 

pro zvládání povodňových rizik). Z tohoto programu bylo v roce 

2018 vynaloženo 51,013 mil. Kč, z toho vyčerpáno 40,599 mil. Kč 

z dotací a 11,444 mil. Kč z vlastních zdrojů.

Opravy hrazené z vlastních zdrojů

Podprogram 129 292 – Podpora opatření na drobných 

vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích

Dodavatelské opravy 2018

[mil. Kč]

148,961

21,736

DH – Domek hrázného

G – Investiční globál

PD – Povodňový dvůr

MVE – Malá vodní elektrárna

VD – Vodní dílo

VT – Vodní tok

Strategie střednědobého plánu vynakládání 

investic do jednotlivých sekcí:

[%]

1 1 0

14

3153

INVESTICE
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Mezi nejvýznamnější dotační akce podprogramu 129 292 realizované v roce 2018 patřily:

PODPROGRAM 129 292 

PODPORA OPATŘENÍ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH, RYBNÍCÍCH A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH

V rámci tohoto programu bylo v roce 2018 vydáno 15,754 mil. Kč, z toho prostavěno 11,063 mil. Kč z dotací a 4,691 mil. Kč z vlastních 

zdrojů.

Mezi nejvýznamnější dotační akce podprogramu 129 292 realizované v roce 2018 patřily:

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE INTERREG V

V rámci tohoto programu bylo v roce 2018 vydáno 12,775 mil. Kč, z toho prostavěno 6,020 mil. Kč z dotací a 6,755 mil. Kč z vlastních zdrojů.

V roce 2018 pokračovala projekční příprava – studie pro akci Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského potoka – Sebnitz – 

studie proveditelnosti.

K dalším nejvýznamnějším investičním akcím realizovaným v roce 2018, které byly hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí 

Ohře, patřily:

Program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III.

Podprogram 129 264 

Název akce Celkové náklady

v mil. Kč

Dotace

v mil. Kč

Vlastní zdroje

v mil. Kč

VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu 35,200 30,221 4,979

VD Jirkov – rekonstrukce spodních výpustí 9,651 5,328 4,323

VD Jirkov – zabezpečení přelivu proti plaveninám 5,818 5,050 0,768

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

Rekonstrukce PB zdi Merboltického potoka v ř. km 3,909–4,265 4,660 3,029 1,631

Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, I. etapa 3,283 2,016 1,267

Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u čp. 113 1,818 1,818 0,000

VD Horka – vybudování stavidlového objektu 1,835 1,375 0,460

Dodavatelské investice fi nancované pouze z vlastních prostředků

Název akce Celkové náklady 

v mil. Kč

Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká – Dolní Nábřeží 19,351

Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu – 2. etapa 16,008

Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská 10,574

VD Jesenice – úprava česlí na vtoku do SV + osazení hrazení proti sunutým sedimentům 7,836

Rekonstrukce břehového opevnění Ploučnice v Benešově n. Ploučnicí – nad truhlárnou 6,019

Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s. p. 4,272

Areál závodu Chomutov, hala 2 – rekonstrukce střešní krytiny – doplnění 3,201

Rekonstrukce opevnění na Kamenici v České Kamenici u sportovní haly 3,114

VD Jirkov – vybudování opěrné zdi podél komunikace na korunu hráze 3,027

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V 

Název akce Celkové náklady

v mil. Kč

Dotace

v mil. Kč

Vlastní zdroje

v mil. Kč

VD Fláje – informační centrum 12,775 6,020 6,755
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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 2018

[mil. Kč]

11,738
9,315

118,409

24,332
Stavby, technologie

SZNR

Projektové práce

Ostatní náklady a pozemky

DINM

Investice hrazené z dotací celkem v roce 2018 v mil. Kč 57,368

z toho:

Název dotačního titulu plnění v mil. Kč

Program 129 260 – Podpora prevence před povodněmi III. 40,599

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V 6,020

Program 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích 10,749

Investice – dotace 2018

Program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III. 

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V

Program 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních 

tocích, rybnících a malých vodních nádržích

[mil. Kč]

10,749

40,599

6,020

REKAPITULACE FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2018:

Celkem fi nancování investic v roce 2018 v mil. Kč 221,162

z toho:

Investice hrazené z vlastních zdrojů v roce 2018 celkem v mil. Kč 163,794

z toho:

Název plnění v mil. Kč

Stavby, technologie 118,409

SZNR 24,332

Projektové práce 11,738

Ostatní náklady a pozemky 9,315

DINM 0,000



13

V loňském roce úspěšně pokračovaly přípravné práce pro se-

stavení (aktualizaci) Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a 

ostatních přítoků Labe, který bude platný pro období 2021–2027 

(dále jen PDP OHL) a jehož pořizovatelem je státní podnik Povodí 

Ohře. 

V rámci přípravných prací byl ve spolupráci s ostatními podniky 

povodí, MZe a MŽP sestaven a zveřejněn Časový plán a program 

prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povod-

ňových rizik pro III. plánovací období (dále jen ČPaPP). ČPaPP byl 

zveřejněn na našich webových stránkách k připomínkám všem 

významným uživatelům vody a široké veřejnosti po dobu šesti 

měsíců, tj. od 1. října 2018 do 31. března 2019.

Na základě úkolů vyplývajících z ČPaPP probíhá od roku 2018 in-

ventarizace vlivů (kapitola II. Zhodnocení dopadů lidské činnosti 

na stav povrchových a podzemních vod PDP OHL) v dílčím povo-

dí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe. 

Pro podporu realizace programu opatření z Plánu dílčího po-

vodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2015–2021 

pokračovaly práce na zpracování studie pro naplnění opatření 

OHL218002 Prověření možnosti obnovy zaniklých vodních ná-

drží. Studie bude dokončena koncem roku 2019, přičemž výstu-

Během celého roku 2018 probíhala spolupráce v rámci státní Ko-

mise pro plánování v oblasti vod, zejména při přípravě metodic-

kých postupů pro zpracování PDP OHL 2021–2027. 

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, byla souběžně s přípravou Plánu dílčího povodí Ohře, 

dolního Labe a ostatních přítoků Labe předložena veřejnosti 

k připomínkám Aktualizace předběžného vymezení oblastí s vý-

pem této studie bude přehled vybraných lokalit doporučených 

k obnově vodních nádrží vhodných k retenci vody v krajině. Pro 

tyto nádrže budou v dalších etapách zpracovány samostatné 

studie proveditelnosti. 

V průběhu celého roku 2018 jsme průběžně sledovali stav reali-

zace plnění opatření z Programu opatření PDP OHL 2015–2021, 

jejichž nositelem je státní podnik Povodí Ohře, ale také opatření, 

jejichž nositeli jsou ostatní subjekty. Výsledky analýzy stavu plně-

ní opatření, které byly předány Ministerstvu životního prostředí, 

se staly podkladem pro souhrnnou zprávu o plnění programů 

opatření plánů povodí pro období 2015–2021.

Grafi cké znázornění průběžného plnění jednotlivých opatření 

z Programu opatření PDP OHL 2015–2021 je zveřejněno a aktua-

lizováno v pravidelných dvouměsíčních intervalech na interneto-

vých stránkách Povodí Ohře, státní podnik (http://www.poh.cz/

VHP/pdp/Program_opatreni.html).

Z celkového počtu opatření jich přibližně 36 % nebylo doposud 

zahájeno. Hlavní příčinou nerealizace navržených opatření jsou 

legislativní, právní, fi nanční a ekonomické důvody, technická ne-

proveditelnost, případně komplikované majetkoprávní vztahy. 

znamným povodňovým rizikem. V určeném termínu do 22. květ-

na 2018 nebyla v dílčím povodí Ohře, dolního Labe a ostatních 

přítoků Labe zaslána žádná připomínka. 

V roce 2018 byly zahájeny práce na zpracování analýzy oblastí 

s významným povodňovým rizikem včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření. Předmětem prací v roce 2018 bylo 

zajišťování podkladů pro výpočty a aktualizace map povodňové-

ho nebezpečí, povodňového ohrožení a map povodňových rizik. 

Analýza je fi nancována s využitím Operačního programu Životní 

prostředí 2014–2020.

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD V ROCE 2018

Realizace opatření typu A navržených v II. cyklu plánování, stav k 31. 12. 2018.
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Povodí Ohře, státní podnik, jako správce povodí a vodních toků 

dbá na ochranu a kontrolu jakosti povrchových a podzemních 

vod a dále hájí zájmy dané platnými plány v oblasti vod a vodním 

zákonem. 

Hlavní náplní práce oddělení jakosti vod je vyjadřovací činnost. 

Stanoviska tohoto oddělení jsou vypracována k vodoprávním 

řízením, která jsou spojena s vypouštěním odpadních vod, a k in-

vestičním činnostem plánovaným ve správním území státního 

podniku. Mezi významná jednání, kterých se oddělení jakosti 

vod v roce 2018 zúčastnilo, lze zařadit např. vypouštění odpad-

Povodí Ohře, státní podnik, se snaží zlepšit jakost vod nejen určo-

váním podmínek pro vypouštění odpadních vod, ale i kontrolou 

vypouštění odpadních vod. V minulém roce Povodí Ohře, stát-

ní podnik, zahájil na základě závěru studie „Kvalita vody v Bílině 

a návrhy opatření k jejímu zlepšení“ intenzivnější sledování vy-

pouštění komunálních odpadních vod v povodí vodního toku Bí-

lina. Výsledky tohoto monitoringu budou následně podkladem 

pro jednání s majiteli a provozovateli čistíren odpadních vod 

a  kanalizací nad návrhy opatření s cílem zlepšení kvality vody 

Povodí Ohře se spolu dalšími složkami podílí i na odstraňování 

následků havárií ohrožujících kvalitu podzemních a povrcho-

vých vod.

Rok 2018 byl z hlediska počtu havárií nadprůměrný. Z celkového 

počtu 46 havárií bylo 34 ropných havárií. Zbylé havárie byly způ-

sobeny zejména mimořádnými úniky splaškových vod. Navzdory 

vyššímu počtu havárií se rok 2018 obešel bez mimořádně závaž-

ných ekologických havárií.

ních vod z Unipetrolu RPA, s. r. o. nebo rozšiřování průmyslové 

zóny Triangle. 

S vyjadřovací činností je úzce spojeno zpracování a poskytování 

různých údajů o čistotě povrchových vod jak pro potřeby podni-

ku Povodí Ohře, tak pro veřejnou správu, samosprávu, ale i pro 

jiné subjekty, jako jsou například konzultační a projekční kance-

láře. Jako příklad lze uvést poskytování jakostních údajů o kou-

pacích vodách na Vodohospodářský informační portál Voda 

www.voda.gov.cz. (viz zobrazení vývoje chlorofylu-a v roce 2018 

na VD Nechranice v aplikaci Reviewer).

v Bílině, lepší zvládání zatěžovacích stavů v době sucha nebo 

přívalových srážek a nalezení možností k zefektivnění čištění od-

padních vod. 

Významnou činností oddělení jakosti vod je i koordinace kon-

trolních činností v ochranných pásmech vodárenských nádrží 

ve správě státního podniku Povodí Ohře a na základě smlouvy 

se Zemskou správou přehrad i v povodí saských vodárenských 

nádrží.

Mezi vážnější havárie patřila havárie na vodním toku Černá, kte-

rý je přítokem vodárenské nádrže Myslivny. Bezprostředně nad 

ústím Černé do nádrže vjela dodávka do koryta vodního toku. 

Došlo k úniku nafty, která kontaminovala i část nádrže Myslivny. 

Havárii komplikovala ledová pokrývka a odstraňování následků 

havárie nakonec trvalo několik týdnů. S ohledem na provedená 

opatření nedošlo k ovlivnění odebírané surové vody pro výrobu 

pitné vody.

OCHRANA A KONTROLA JAKOSTI VOD

HAVÁRIE OHROŽUJÍCÍ JAKOST VODY
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Zobrazení parametru „Chlorofyl-a“ naměřeného dne 7. srpna 2018 v podélném profi lu vodní nádrže Nechranice.



15

Hydrologická situace se v roce 2018 projevila na vodních tocích 

a vodních nádržích i v ekologické oblasti. 

V rámci provozních činností, ale i ve spolupráci s externími sub-

jekty, byl sledován stav obnažovaných břehů na vodních nádr-

žích. Kombinace sucha a morfologie obnažených částí nádrží 

zvyšovala riziko uvíznutí velkých mlžů. Sledování a záchranné 

přenosy probíhaly po dobu 4 měsíců.

S velkým nedostatkem vody se potýkala i vzácná perlorodka říční 

(Margaritifera margaritifera) na západě Čech, jejíž juvenilní stádia 

se nepodařilo z velké části zachránit. 

Rok 2018 se zařadil, stejně jako předchozí čtyřleté období let 

2014–2017, ke srážkově výrazně podnormálnímu a průtokově 

podprůměrnému období. Ve většině hodnocených indikátorech 

patřil rok 2018 k hydrologicky nejméně vodným rokům v celé 

historii hydrologického pozorování vodohospodářského dispe-

činku. Vodnost byla na začátku roku 2018 vlivem několika epi-

zod tání sněhu výrazně průtokově nadprůměrná. Postupem jara 

jsme zaznamenávali na klimatických stanicích vzrůstající defi ci-

ty srážek oproti normálu z referenčního období let 1995–2014. 

Tento trend pokračoval po zbytek roku. Nedostatek srážek se 

velmi rychle projevil na celkovém průběhu průtoků a již v mě-

síci červenci jsme registrovali u více než 80 % měrných profi lů 

průtoky nižší, než je statisticky přiřazená hodnota kvantilu prů-

toku Q
355d

. Na mnoha tocích byla vydána omezení, či zákazy od-

V listopadu 2018 Povodí Ohře, státní podnik, ve spolupráci s ČRS 

navrhl a zároveň instaloval do vodní nádrže Újezd tzv. podvodní 

klece. Ty mají sloužit jako ochrana rybího společenstva před pre-

dátorem, jmenovitě kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo).

Nadále probíhá obnova nepůvodních monokulturních topolo-

vých břehových porostů. Semenáče (odrostky) topolu černého 

s vysokou biodiverzitou se pro Povodí Ohře vypěstovávají na po-

kusných polích ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu 

a okrasné zahradnictví v Průhonicích. V roce 2018 jsme vysázeli 

v břehovém porostu vodního toku Ohře 135 ks semenáčů a 10 ks 

v břehovém porostu Mšenského potoka (tvoří zde cca 5 % celko-

vých výsadeb).

běrů povrchových vod pro zachování ekologické funkce vodních 

toků. V rámci běžných prohlídek bylo evidováno více než 340 km 

vyschlých vodních toků, ve kterých se jinak celoročně vyskytuje 

voda. 

V suchém roce 2018 se vliv nádrží a jejich význam projevil více, 

než kdykoliv před tím. Nádrže nadlepšovaly průtoky pod hráze-

mi, nebo zabezpečovaly ze svých zásobních prostorů odběry pro 

vodárenské účely a pro průmysl. Vodohospodářská infrastruk-

tura, se kterou má právo hospodařit s. p. Povodí Ohře, byla prů-

během hydrologického sucha v roce 2018 prověřena. Ve většině 

případů potvrdilo sucho 2018 předpoklady a pravidla pro řízení 

těchto vodních děl s celou řadou nových poznatků.

Vývoj počtu havárií na území 

v působnosti Povodí Ohře, státní 

podnik v letech 2014–2018 

Množství a intervaly nadlepšování průtoků a odběrů
v období 1. 11. 2017 – 31. 10. 2018

počet havárií

z toho ropných
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Absolutně dodaný objem

Přísečnice 10 011 tis. m3

Fláje 7 136 tis. m3

Stanovice 5 795 tis. m3

Horka 2 427 tis. m3

Podhora 714 tis. m3

Chřibská 603 tis. m3

Janov 143 tis. m3

Jirkov 12 tis. m3
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Kromě řízení vodohospodářských procesů se činnosti VHD zamě-

řovaly na rozvoj systémů zejména v softwarové a databázové ob-

lasti. Odborem INF byla provedena příprava databáze pro migra-

ci dat v souvislosti s přechodem na nové servery a přechodem na 

novou verzi databázové platformy Oracle. Přípravné práce byly 

rozsáhlé z důvodu požadavku zajištění nepřetržitého provozu 

databázových systémů.

Dále byly vyvíjeny a programovány softwary „Prázdnění nádr-

že“ a „Ovlivnění soustavami na Ohři“. První jmenovaný program 

v  dispečerském provozu řeší jednu ze základních vodohospo-

dářských úloh. Program pracuje s historickými verifi kovanými 

řadami přítoků, které byly v minulosti VHD digitálně zpracovány. 

Následně na základě defi novaných pravidel pro prázdnění vy-

počítává statistiku doby prázdnění nádrže včetně ukázky vari-

antních průběhů situací. Kromě toho program umožňuje využít 

celou řadu dalších vstupů dat, které jsou vhodné pro další vědec-

ko-technické výpočty, například vodohospodářské výpočty pro 

tvorbu pravidel manipulačních řádů. 

Rok 2018 byl pro ekonomiku podniku dalším náročným rokem. 

Pozitivní byl vývoj odběrů povrchové vody, který byl nejvyšší 

od roku 2013. Velmi špatné a dlouhodobě nejhorší byly hydro-

logické podmínky pro výrobu elektřiny v malých vodních elek-

trárnách. 

Celkově však dopadla příjmová stránka hospodaření podniku 

podle plánu. Rok 2018 pak hodnotíme jako další období, které 

potvrdilo, že hospodaření státního podniku Povodí Ohře je dlou-

hodobě stabilní. 

Druhý jmenovaný program „Ovlivnění soustav na Ohři“ patří do 

kategorie programů, které dokáží dopočítat průběh průtoku 

v kontrolních profi lech tak, jakoby nádrže neexistovaly. Program 

byl vytvořen především pro okamžitou dispečerskou operativní 

ukázku nadlepšovacího efektu nádrží na Ohři. Zjednodušené 

výstupy o velikosti nadlepšení průtoků nádržemi jsou v reálném 

čase poskytovány pro prezentaci veřejnosti na webových strán-

kách Povodí Ohře. Program je stále ještě ve vývoji a předpokládá-

me jeho vývoj i pro opačný extrém, kterým je povodeň. 

Prostřednictvím DTP, oddělením vodohospodářského dispečin-

ku, se nově činnosti ubíraly pořizováním vizuálních záznamů 

vodních děl prostřednictvím dronu. Současná legislativa pro 

provoz bezpilotních prostředků je náročná na administrativní 

procesy. I přes toto se podařilo zajistit v roce 2018 celou řadu 

netradičních materiálů z letecké perspektivy pro potřeby propa-

gace VH staveb, jejich dokumentace, atp. V roce 2018 se povedlo 

realizovat přes 200 vzletů bezpilotním prostředkem s celkovou 

dobou letů 36 hodin. 

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 2018 

ověřila nezávislá auditorská fi rma, která potvrdila, že podáva-

jí věrný a poctivý obraz hospodaření státního podniku Povodí 

Ohře.

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK 

EKONOMIKA PODNIKU

Struktura nákladů za rok 2018

[%]

2,09

19,67

12,63

2,8221,16

4,31

31,96

1,18 4,18
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opravy 
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spotřeba energie 

odpisy 

služby 

mzdové náklady 

provozní rezervy a opravné položky

daně a ostatní náklady

Struktura výnosů za rok 2018

tržby za povrchovou vodu

tržby za elektřinu

ostatní tržby

fi nanční výnosy

ostatní výnosy

[%]

5,11

70,96

20,41

0,48
3,04
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PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Počet zaměstnanců

v období 2014–2018

celkem

THP

dělníci

[rok]

2014 2015 2016 2017 2018

617618 619 614 605

[počet
zaměstnanců]
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MZDOVÝ VÝVOJ

Vedení státního podniku usiluje o realizaci takového mzdového 

vývoje, který koresponduje se zvyšujícími se nároky na kvalifi ko-

vanost, odpovědnost, samostatnost a intenzitu práce a zároveň 

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Povodí Ohře zaměstnávalo k 31. 12. 2018 celkem 629 osob. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců na plně zaměstna-

né v roce 2018 činil  617 osob – 270 zaměstnanců v dělnických 

je v relaci s ekonomickými výsledky podniku. Průměrný měsíční 

výdělek vzrostl proti předchozímu roku o 7,3 %. Vzhledem k do-

sažené míře infl ace (2,1 %) došlo v roce 2018 k růstu reálné mzdy 

o 5,1 %. 

profesích a 347 v technicko-hospodářských funkcích. Proti plánu 

2018 je skutečnost nižší o 13 zaměstnanců. Vlivem poklesu míry 

nezaměstnanosti se podniku nedaří obsazovat určité profese či 

místa specialistů.

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

[%]

4,8

16,2

37,2

33,4

8,4

[%]

2,7

32,4

35,6

26,7

2,6
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PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Program vzdělávání zaměstnanců se soustředil zejména na sku-

pinové a individuální kurzy, semináře a školení k prohloubení 

kvalifi kace zaměstnanců a k získání zvláštních oprávnění nutných 

k výkonu povolání. Na vzdělávání svých zaměstnanců podnik vy-

naložil v roce 2018 celkem 1 952 tis. Kč. Mezi významné vzděláva-

cí akce, které proběhly v našem podniku, patří školení počítačové 

a jazykové gramotnosti, školení v oblasti soft skills na téma ko-

munikační dovednosti, stres management a time  management. 

Ve školním roce 2018/19 si doplňuje či zvyšuje kvalifi kaci kombi-

novaným studiem celkem 10 zaměstnanců. V předchozím škol-

ním roce úspěšně ukončilo studium 5 zaměstnanců.

SOCIÁLNÍ PROGRAM

Povodí Ohře přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojiště-

ní se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění. Posky-

tuje také závodní stravování, zajišťuje sportovní, kulturní a spo-

lečenské akce, rodinnou a dětskou rekreaci pro své zaměstnance 

a jejich rodinné příslušníky. Výdaje spojené s realizací sociálního 

programu v roce 2018 činily 21 086 tis. Kč. 

BEZPEČNOST PRÁCE

Systém řízení BOZP se ve státním podniku realizuje v souladu 

s novými moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. 

V  roce 2018 se stalo 12 pracovních úrazů s dočasnou pracovní 

neschopností vyplývajících z běžného režimu práce. Při jejich še-

tření nebyly shledány nedostatky v používání OOPP, ani poruše-

na BOZP. K úrazům podnik stanovil opatření. Na osobní ochranné 

pomůcky, pracovní oděvy a pitný režim zaměstnanců vynaložil 

podnik celkem 2 055 tis. Kč a na pracovnělékařské služby včetně 

ochranného očkování 388 tis. Kč.
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Běžné účetní období
Opravené minulé 

účetní období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 12 679 136 7 129 496 5 549 640 5 403 281

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0

B. STÁLÁ AKTIVA 11 403 324 7 120 690 4 282 634 4 314 373

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 83 273 77 036 6 237 6 440

2. Ocenitelná práva 32 475 28 329 4 146 3 820

1. Software 31 922 27 799 4 123 3 784

2. Ostatní ocenitelná práva 553 530 23 36

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 50 551 48 707 1 844 2 620

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedo-

končený dlouhodobý nehmotný majetek
247 0 247 0 

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 247 0 247 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 320 051 7 043 654 4 276 397 4 307 933

1. Pozemky a stavby 9 946 809 6 046 630 3 900 179 3 934 763

1. Pozemky 472 730 144 398 328 332 322 346

2. Stavby 9 474 079 5 902 232 3 571 847 3 612 417

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 245 584 980 257 265 327 281 017

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 446 5 441 442

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 446 5 441 442

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a  nedo-

končený dlouhodobý hmotný majetek
127 212 16 762 110 450 91 711

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 361 0 361 19

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 126 851 16 762 110 089 91 692

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 1 269 982 8 806 1 261 176 1 087 331

C. I. Zásoby 8 695 374 8 321 7 695

1. Materiál 5 909 374 5 535 5 308

3. Výrobky a zboží 182 0 182 0 

1. Výrobky 182 0 182 0 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 2 579 0 2 579 2 372

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 25 0 25 15

C. II. Pohledávky 205 521 8 432 197 089 149 278

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 235 0 235 192

5. Pohledávky ostatní 235 0 235 192

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 235 0 235 192

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 205 286 8 432 196 854 149 086

1. Pohledávky z obchodních vztahů 105 374 3 071 102 303 120 159

4. Pohledávky - ostatní 99 912 5 361 94 551 28 927

3. Stát – daňové pohledávky 4 686 0 4 686 0

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 884 0 1 884 1 756

5. Dohadné účty aktivní 5 418 5 350 68 62

6. Jiné pohledávky 87 924 11 87 913 27 109

C. IV. Peněžní prostředky 1 055 766 0 1 055 766 930 358

1. Peněžní prostředky v pokladně 315 0 315 205

2. Peněžní prostředky na účtech 1 055 451 0 1 055 451 930 153

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 5 830 0 5 830 1 577

1. Náklady příštích období 1 623 0 1 623 1 556

3. Příjmy příštích období 4 207 0 4 207 21

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2018 (V CELÝCH TIS. KČ)
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Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

11. 2. 2019 Ing. Jiří Nedoma

Označení PASIVA
Běžné účetní

období
Opravené minulé

účetní období

PASIVA CELKEM 5 549 640 5 403 281

A. VLASTNÍ KAPITÁL 5 136 418 5 068 968

A. I. Základní kapitál 4 529 858 4 415 640

1. Základní kapitál 4 529 858 4 415 640

A. III. Fondy ze zisku 454 072 316 536

1. Ostatní rezervní fondy 370 724 127 548

2. Statutární a ostatní fondy 83 348 188 988

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 79 142 87 998

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 79 142 87 998

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 73 346 248 794

B. + C. CIZÍ ZDROJE 412 929 333 161

B. Rezervy 142 324 143 514

2. Rezerva na daň z příjmů 18 991 23 333

4. Ostatní rezervy 123 333 120 181

C. Závazky 270 605 189 647

C. I. Dlouhodobé závazky 85 729 71 170

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 354 293 

4. Závazky z obchodních vztahů 3 3 

8. Odložený daňový závazek 85 372 70 874

C. II. Krátkodobé závazky 184 876 118 477

3. Krátkodobé přijaté zálohy 3 968 430

4. Závazky z obchodních vztahů 50 576 47 217

8. Závazky – ostatní 130 332 70 830

3. Závazky k zaměstnancům 25 343 23 820

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 15 149 14 297

5. Stát – daňové závazky a dotace 86 928 30 302

6. Dohadné účty pasivní 1 986 1 504

7. Jiné závazky 926 907

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 293 1 152

1. Výdaje příštích období 66 843

2. Výnosy příštích období 227 309
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Běžné účetní 
období

Opravené
minulé účetní 

období

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 888 589 1 011 268 

A. Výkonová spotřeba 250 723 242 430 

2. Spotřeba materiálu a energie 42 573 40 380 

3. Služby 208 150 202 050 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -188 547

C. Aktivace (-) -3 770 -4 114 

D. Osobní náklady 387 053 352 237 

1. Mzdové náklady 277 402 250 585 

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 109 651 101 652 

1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 94 014 85 708 

2. Ostatní náklady 15 637 15 944 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 190 720 169 001 

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 185 035 167 753 

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 183 635 183 739 

2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné 1 400 -15 986 

2. Úpravy hodnot zásob 0 374

3. Úpravy hodnot pohledávek 5 685 874

III. Ostatní provozní výnosy 48 121 25 902 

1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 13 666 4 781 

2. Tržby z prodaného materiálu 0 108

3. Jiné provozní výnosy 34 455 21 013 

F. Ostatní provozní náklady 23 646 -26 642 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 12 546 180

2. Prodaný materiál 0 106

3. Daně a poplatky 2 539 2 643 

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 3 152 -34 226 

5. Jiné provozní náklady 5 409 4 655 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 88 526 303 711 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 4 304 936

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 4 304 936

J. Nákladové úroky a podobné náklady 1 0 

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 1 0 

VII. Ostatní fi nanční výnosy 269 1 

K. Ostatní fi nanční náklady 224 1 127 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 4 348 -190 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 92 874 303 521 

L. Daň z příjmů 19 528 54 727 

1. Daň z příjmů splatná -30 9 403 

2. Daň z příjmů odložená (+/-) 19 558 45 324 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 73 346 248 794 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 73 346 248 794 

* Čistý obrat za účetní období 941 283 1 038 107 

Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

11. 2. 2019 Ing. Jiří Nedoma

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ) K 31. 12. 2018 (V CELÝCH TIS. KČ)
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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. Aleš Kendík 

  den vzniku oprávnění: 18. 1. 2018

Rozhodující předmět činnosti:

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

vrchových 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. 2018

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

Druh změny (dodatku) Datum změny Zapsáno v OR

Ing. Jiřina Vorlová zánik oprávnění – osoba oprávněná jednat

jménem zakladatele

18. 1. 2018 15. 6. 2018

Ing. Aleš Kendík vznik oprávnění – osoba oprávněná jednat 

jménem zakladatele

18. 1. 2018 15. 6. 2018

Výše kmenového jmění: 4 068 283 000,00 Kč – vymazáno 20. 8. 2018 07. 11. 2018

Výše kmenového jmění: 4 180 337 247,56 Kč – zapsáno 20. 8. 2018 07. 11. 2018

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 člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

Ing. Monika Zeman člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

Ing. Oldřich Rozšafný člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

Stanislav Pfl éger člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem

Ing. Jiří Rolník člen dozorčí rady volen zaměstnanci

Ing. Martin Zoul člen dozorčí rady volen zaměstnanci

Ing. Pavel Slabyhoud člen dozorčí rady volen zaměstnanci

1. POPIS STÁTNÍHO PODNIKU
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Dne 20. 10. 2018 skončilo funkční období 4 členům dozorčí rady. Ing. Daniel Pokorný a Ing. Monika Zeman byli znovu jmenováni, 

ale tato změna nebyla dosud zapsána do obchodního rejstříku. Ing. Ondřej Sirko byl jmenován až po skončení účetního období. 

Ing.  Václav Jakubík byl odvolán a v okamžiku sestavení účetní závěrky nebyl nikdo nový jmenován. Proto je k rozvahovému dni do-

zorčí rada sedmičlenná.

Jméno a příjmení Druh změny (dodatku) Datum změny

Ing. Daniel Pokorný zánik členství v dozorčí radě 20. 10. 2018

Ing. Daniel Pokorný vznik členství v dozorčí radě 16. 11. 2018

Ing. Monika Zeman zánik členství v dozorčí radě 20. 10. 2018

Ing. Monika Zeman vznik členství v dozorčí radě 14. 12. 2018

Ing. Ondřej Sirko zánik členství v dozorčí radě 20. 10. 2018

Ing. Ondřej Sirko vznik členství v dozorčí radě 23. 1. 2019

Ing. Václav Jakubík zánik členství v dozorčí radě 20.1 0. 2018

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 podvojného účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2018 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“) 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 zvýšil odložený závazek o 18 564 tis. Kč. Důvodem je změna metody stanovení 

výše rezervy na náklady spojené s prováděním zabezpečovacích prací při povodních a na náklady spojené s opravami dlouhodobého 

hmotného majetku v důsledku povodní. Vytvořená rezerva byla snížena o 97 706 tis. Kč. Podnik tuto změnu promítl v běžném období 

v rozvaze v položce A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let a zároveň opravil srovnatelné údaje za rok 2017 v Rozvaze a ve 

Výkazu zisku a ztráty. 

V položce Rozvahy A.I.1 Základní kapitál jsou od roku 2018 vedle kmenového jmění vykazovány i Ostatní kapitálové fondy – viz bod 3. g). 

V Rozvaze podnik opravil srovnatelné údaje za rok 2017.

Úpravy minulého účetního období v Rozvaze

Pasiva

Položky k 31. 12. 2017 (opravené minulé období) Položky k 31. 12. 2017 (vykázané v účetní závěrce r. 2017)

A.I.1. Základní kapitál 4 415 640 A.I.1 Základní kapitál 4 068 283

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 0 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 347 357

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního ob-

dobí (+/-)

248 794 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního obdo-

bí (+/-)

169 652

B. 4. Ostatní rezervy 120 181 B. 4. Ostatní rezervy 217 887

C.I.8. Odložený daňový závazek 70 874 C.I.8. Odložený daňový závazek 52 310

Úpravy minulého účetního období ve Výkazu zisku a ztráty

Položky k 31. 12. 2017 (opravené minulé období) Položky k 31. 12. 2017 (vykázané v účetní závěrce r. 2017)

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady 

příštích období

-34 226 F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady 

příštích období

63 480

L. Daň z příjmů 54 727 L. Daň z příjmů 36 163

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 45 324 L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 26 760

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 248 794 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 169 652

*** Výsledek hospodaření za účetní období (*/-) 248 794 *** Výsledek hospodaření za účetní období (*/-) 169 652

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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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 účetnictví 

v platném znění pro rok 2018 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.

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 2018 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 náklady 

bezprostředně související s jeho vytvořením.

Samostatné movité věci do 40 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč jsou odpisovány do nákladů po dobu předpoklá-

dané 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 účet-

ních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je sestaven ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví v souladu se zákonem o účetnic-

tví v platném znění pro rok 2018 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.

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

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 zá-

sobách 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 ana-

lýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 

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 struk-

tury pohledávek. 

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

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál státního podniku se skládá z kmenového jmění, jeho výše je zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu a ze 

základního kapitálu nezapsaného v obchodním rejstříku.

V položce Rozvahy A.I.1 Základní kapitál jsou od roku 2018 vedle kmenového jmění vykazovány i Ostatní kapitálové fondy. Proti ostatním 

kapitálovým fondům jsou účtovány bezúplatné převody majetku mezi státními podniky a organizačními složkami státu,  restituce, prodej 

pozemků získaných na základě transformace ZVHS do státních podniků Povodí a opravné položky k těmto pozemkům. 

Podle statutu státní podnik povinně vytváří rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb. Rezervní fond je určen ke krytí ztrát 

a rizik, k fi nancování výkyvů hospodaření podniku a ke krytí základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, pokud nemá 

podnik dostatek zisku nebo vykazuje ztrátu. Jeho minimální výše je stanovena v zakládací listině. Fond odměn, fond investic a sociální 

fond, které byly v minulosti podnikem zřízeny, zůstávají zachovány. 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: čerpání jako zdroj pro výplatu odměn nesouvisejících s výkonem práce zaměstnance (např. při životních a pracovních výro-

čích, bezpříspěvkovém darování krve, odchodu do důchodu, ukončení studia, za složení certifi kované jazykové zkoušky a při podni-

kových soutěžích) v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou. 
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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 ope-

racích 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 vy-

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

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 hodno-

ty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

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 účet-

nictví 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 účto-

vány do provozních výnosů. Dotace přijaté na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení snižují pořizovací 

cenu.

n) Následné události

Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, jsou zachyceny v účetních výkazech v pří-

padě, 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 účetních 

výkazech.

o) Změny účetních metod

Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce ke změně metody stanovení výše rezervy na náklady spojené s provádě-

ním zabezpečovacích prací při povodních a na náklady spojené s opravami dlouhodobého hmotného majetku v důsledku povodní 

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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a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Software 

(013)

Ostatní 

ocenitelná 

práva (014)

Ostatní 

dl. nehmotný 

majetek (019)

Nedokončený 

dl. nehmotný 

majetek (041)

Zálohy 

(051)

Celkem

Pořizovací cena

Počáteční zůstatek k 1.1.2018 30 294 553 51 166 0 0 82 013

Přírůstky 1 628 0 0 247 0 1 875

Přeúčtování 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 -615 0 0 -615

Konečný zůstatek k 31.12.2018 31 922 553 50 551 247 0 83 273

Oprávky

Počáteční zůstatek k 1.1.2018 -26 510 -517 -48 546 0 0 -75 573

Přírůstky (odpisy) -1 289 -13 -776 0 0 -2 078

Přeúčtování 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 615 0 0 615

Konečný zůstatek k 31.12.2018 -27 799 -530 -48 707 0 0 -77 036

Zůstatková cena k 31.12.2018 4 123 23 1 844 247 0 6 237

Netto hodnota

k 31.12.2018 4 123 23 1 844 247 0 6 237

k 31.12.2017 3 784 36 2 620 0 0 6 440

Nehmotný majetek neuvedený v rozvaze v pořizovacích cenách (v tis. Kč)
Majetek 2018 2017

Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z dotace 60 751 60 751

Drobný nehmotný majetek 4 144 4 782

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 

majetek (042)

Zálohy 

(052)

Celkem

Pořizovací cena

Počáteční zůstatek k 1.1.2018 466 937 9 400 792 1 230 870 446 102 295 19 11 201 359

Přírůstky 6 840 46 015 37 270 0 74 905 351 165 381

Přeúčtování 1 138 49 148 0 0 -50 277 -9 0

Úbytky -2 185 -21 876 -22 556 0 -72 0 -46 689

Konečný zůstatek k 31.12.2018 472 730 9 474 079 1 245 584 446 126 851 361 11 320 051

Oprávky

Počáteční zůstatek k 1.1.2018 0 -5 780 782 -949 853 -4 0 0 -6 730 639

Přírůstky (odpisy) 0 -128 643 -52 912 -1 0 0 -181 556

Přeúčtování 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 10 027 22 508 0 0 0 32 535

Konečný zůstatek k 31.12.2018 0 -5 899 398 -980 257 -5 0 0 -6 879 660

Zůstatková cena k 31.12.2018 472 730 3 574 681 265 327 441 126 851 361 4 440 391

Opravné položky

Počáteční zůstatek k 1.1.2018 -144 591 -7 593 0 0 -10 603 0 -162 787

Přírůstky 0 0 0 0 -9 131 0 -9 131

Úbytky 193 4 759 0 0 2 972 0 7 924

Konečný zůstatek k 31.12.2018 -144 398 -2 834 0 0 -16 762 0 -163 994

Netto hodnota

k 31. 12. 2018 328 332 3 571 847 265 327 441 110 089 361 4 276 397

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

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
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V roce 2011 vytvořil státní podnik opravné položky k převzatým pozemkům pod vodními toky a VH majetkem ZVHS, neboť byly ne-

reálně oceněny. Opravné položky byly vytvořeny tak, aby průměrná cena převzatých pozemků za m2 odpovídala ceně dle oceňovací 

vyhlášky. Zúčtování opravné položky k prodaným pozemkům po ZVHS v částce 193 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 prodaným vodním dílům 

byla v roce 2018 zúčtována opravná položka ve výši 4 759 tis. Kč.

K nedokončenému dlouhodobému majetku vytvořil v roce 2018 státní podnik z důvodu nejistoty pokračování akcí opravné položky 

ve výši 9 131 tis. Kč (2 954 tis. Kč v roce 2017), a zároveň zúčtoval opravné položky ve výši 2 972 tis. Kč (1 508 tis. Kč v roce 2017) u akcí, 

u kterých byla zastavena realizace, nebo byly zařazeny do plánu roku 2019.

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 152 993 tis. Kč (v roce 2017 v pořizovací ceně 137 544 tis. Kč), jed-

ná se zejména o vstupy na pozemky nebo liniové stavby pod povrchem. Hodnota závazků z věcných břemen je vzhledem k pořizovací 

ceně pozemků zanedbatelná.

Státní podnik vykazoval jako jiný dlouhodobý majetek k 31. 12. 2018 věcná břemena k pozemku a stavbě, která nejsou součástí oce-

nění stavby, v hodnotě 65 tis. Kč (k 31. 12. 2017 v hodnotě 65 tis. Kč).

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

2018 2017

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace 1 412 296 1 355 622

Drobný hmotný majetek 58 311 56 266
 

5. ZÁSOBY

V položce rozvahy C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny byly evidovány ryby v celkové hodnotě 2 579 tis. Kč.

6. POHLEDÁVKY

Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)

Pohledávky 2018 2017

po lhůtě splatnosti 3 309 2 525

z toho: více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti 2 662 2 235

 z toho: pohledávky přihlášené do konkurzu 536 547

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 2018 pohledávky ve výši 4 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 73 tis. Kč). Tyto 

pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech.

Dohadné účty aktivní zahrnovaly především žalované nároky na jednorázovou fi nanční náhradu za omezení vlastnického práva dle 

§ 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, týkající se pozemků ve vlastnictví státu v právu hospodařit pro státní podnik Povodí Ohře, 

zastavěných stavbami vodních děl vybudovaných před 01. 01. 2002 ve vlastnictví cizích osob, včetně užívání těchto pozemků.

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 

01.01.18 01.01.17 2018 2017 2018 2017 31.12.18 31.12.17
dlouhodobému majetku 162 787 178 830 9 131 3 514 7 924 19 557 163 994 162 787
zásobám 374 0 0 374 0 0 374 374
fi nančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0
pohledávkám – ZOP 602 128 696 541 0 67 1 298 602
pohledávkám – ZOP (konkurz) 521 530 0 0 11 9 510 521
pohledávkám – ÚOP 1 624 1 215 443 1 015 793 606 1 274 1 624
dohadným účtům ativním – ÚOP 0 0 5 350 0 0 0 5 350 0
Celkem 165 908 180 703 10 270 5 444 8 728 20 239 172 800 165 908
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Opravné položky k pohledávkám vytvořil státní podnik k pohledávkám, které byly po splatnosti 3 měsíce a více, k pohledávkám z pe-

nalizací a k jinak ohroženým pohledávkám na základě dostupných informací, a to do výše 100 %.

K žalovaným nárokům na dohadných účtech aktivních vytvořil státní podnik opravnou položku ve výši 100 % z důvodu nejistoty 

vývoje soudních sporů.

Zákonné opravné položky tvořil státní podnik v souladu se zákonem o rezervách.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období (1 623 tis. Kč) zahrnovaly především předem placené pojištění a byly účtovány do nákladů období, do které-

ho věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období (4 207 tis. Kč) zahrnovaly zejména platbu za prodej vodního díla a souvisejících pozemků a byly účtovány do 

výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

9. VLASTNÍ KAPITÁL

Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období:

Základní kapitál (účet 411 a účet 413)

V položce základní kapitál je vykazováno od roku 2018 kmenové jmění zapsané v obchodním rejstříku (účet 411) a základní kapitál 

nezapsaný v obchodním rejstříku (účet 413).

Kmenové jmění (zapsané v obchodním rejstříku)

Zvýšení o 112 054 tis. Kč – navýšení o zdroje evidované ve Fondu investic na základě rozhodnutí zakladatele.

Stav kmenového jmění zapsaného v obchodním rejstříku k 31. 12. 2018 byl 4 180 337 tis. Kč.

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 

Zvýšení o 3 506 tis. Kč – bezúplatné převody od státu. 

Snížení o 1 342 tis. Kč – bezúplatné převody na stát a prodej bezúplatně nabytého majetku od ZVHS a zúčtování opravné položky 

k tomuto majetku.

Stav základního kapitálu nezapsaného v obchodním rejstříku k 31. 12. 2018 byl 349 521 tis. Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 423)

Zvýšení o 15 010 tis. Kč – zálohově základní příděl ze zisku 2018 a doplňkový příděl ze zisku roku 2017.

Snížení o 7 531 tis. Kč – čerpání v souladu s kolektivní smlouvou.

Fond odměn (účet 427010)

Snížení o 1 064 tis. Kč – výplata odměn nesouvisejících s výkonem práce zaměstnance v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou.

Fond investic (účet 427030)

Snížení o 112 054 tis. Kč – navýšení kmenového jmění.

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 (v tis. Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb 14 474

Rezervní fond 155 178

Výsledek hospodaření celkem 169 652

Rozdělení jiného výsledku hospodaření za rok 2017 (v tis. Kč)

Rezervní fond 87 998

Jiný výsledek hospodaření celkem 87 998

Rozdělení výsledku hospodaření bylo schváleno zakladatelem 29. 5. 2018 (č.j.25189/2018-MZE-15112).
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Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 (v tis. Kč)

Fond kulturních a sociálních potřeb 12 830

Rezervní fond 60 516

Výsledek hospodaření celkem 73 346

Návrh na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let (v tis. Kč)

Rezervní fond 79 142

Jiný výsledek hospodaření minulých let 79 142

10. 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. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 12.

Rezervy na soudní spory a možné soudní spory 12 407 350 74 12 683

Rezervy na opravy 203 107 3 790 98 826 108 071

Rezerva na rizika spojená s chovem ryb 2 372 207 0 2 579

Rezerva na daň z příjmu 9 403 0 9 403 0

Rezerva na odloženou daň z příjmu 13 930 18 991 13 930 18 991

Celkem 241 219 23 338 122 233 142 324

U rezerv na opravy došlo na základě Metodického pokynu zakladatele ke změně metody stanovení výše rezervy na náklady spojené 

s prováděním zabezpečovacích prací při povodních a na náklady spojené s opravami dlouhodobého hmotného majetku v důsledku 

povodní. Výše rezervy byla snížena na stav, který vyplynul z odborného posudku. Rezervu na opravy MVE navýšil státní podnik v sou-

ladu s vnitropodnikovými předpisy. 

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

účtu zvířat. 

Rezervu na odloženou daň za rok 2018 vytvořil státní podnik ve výši 18 991 tis. Kč a zúčtoval rezervu na splatnou i odloženou daň 

z příjmů za rok 2017.

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé zálohy k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 byly přijaty na nájemné.

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

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Stav závazků z obchodního styku k 31. 12. 2018 byl 50 576 tis. Kč.

Závazky po lhůtě splatnosti pro nesolventnost státní podnik neměl. 

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

2018 2017

Závazek z dotací 78 743 22 381

Daň z příjmů ze závislé činnosti 5 493 5 316

Daň z přidané hodnoty 2 616 2 530

ostatní daně 76 75

Celkem 86 928 30 302

Přehled čerpaných dotací – viz bod 15.

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.
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13. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Výnosy příštích období (227 tis. Kč) zahrnovaly především nájemné placené předem a budou účtovány do výnosů období, do kterého 

věcně a časově přísluší.

14. DAŇ Z PŘÍJMU

Za rok 2018 nevzniká státnímu podniku daňová povinnost ze splatné daně z příjmů právnických osob.

U odložené daně z příjmů podnik provedl přepočet a zvýšil odložený závazek o 18 564 tis. Kč. Důvodem je změna metody přístupu ke 

stanovení výše rezervy na náklady spojené s prováděním zabezpečovacích prací při povodních a na náklady spojené s opravami dlou-

hodobého hmotného majetku v důsledku povodní. Vytvořená rezerva byla snížena o 97 706 tis. Kč. Podnik tuto změnu promítl v roz-

vaze v položce A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření a zároveň opravil srovnatelné údaje za rok 2017 v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty. 

Okamžik sestavení účetní závěrky předcházel okamžiku konečného vyčíslení odložené daně z běžné činnosti za rok 2018, a proto 

státní podnik vytvořil v předpokládané výši odloženého daňového závazku rezervu 18 991 tis. Kč.

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

Položka stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2016

Účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku 3 882 831 3 941 722

Daňová zůstatková cena dlouhodobého majetku 3 311 793 3 510 903

Rozdíl účetních a daňových cen 571 038 430 819

19% (závazek) 108 497 81 856

Opravné položky k žalovaným pohledávkám -1 533 -1 096

19% (pohledávka) -291 -208

Rezervy -217 887 -154 407

19% (pohledávka) -41 399 -29 337

Odložený daňový závazek (PASIVA ř. C.I.8.) 66 807 52 310

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

Zůstatek k 1.1.2018 52 310

Změna metody stanovení rezervy na povodně 18 564

Zůstatek k 1.1.2018 upravený (PASIVA ř. C.I.8.) 70 874

Zůstatek k 31.12.2018 85 372

Odložená daň – změna stavu odlož. daň. závazku za r. 2017 14 498

Rozpuštění rezervy na odloženou daň za rok 2017 -13 930

Tvorba rezervy na odloženou daň za rok 2018 18 990

Daň z příjmů odložená (VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY ř. L.2) 19 558

15. DOTACE

Přehled čerpaných dotací v roce 2018 (v tis. Kč)

Dotace

EFRR MZe

 Celkem

Program spolupráce mezi ČR 
a Svobodným státem Sasko 

2014–2020

Podpora prevence 
před povodněmi III

129 260

Podpora opatření na 
drobných vodních 

tocích a malých 
vodních nádržích

129 290

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 6 020 40 599 10 749 57 368

Provozní 0 0 21 736 21 736

Celkem 6 020 40 599 32 485 79 104

V roce 2018 byly čerpány dotace od Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 290 Podpora opatření na drobných vodních 

tocích a malých vodních nádržích ve výši 32 485 tis. Kč a v rámci programu 129260 Podpora prevence před povodněmi III ve výši 

40 599 tis. Kč. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) byla v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spoluprá-

ce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 čerpána dotace ve výši 6 020 tis. Kč.
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16. 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 1 251 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 1 366 tis. Kč) a odepsané závazky ve výši 

800 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 800 tis. Kč), které státní podnik eviduje v podrozvahové evidenci.

17. VÝNOSY

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

Účetní skupina 60

 Tuzemsko Zahraničí Celkem

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Tržby za odběry povrchové vody 616 550 604 359 0 0 616 550 604 359

Tržby za dopravu a čerpání povrchové vody 51 357 50 124 0 0 51 357 50 124

Tržby za výrobu elektrické energie * 192 077 329 461 0 0 192 077 329 461

Tržby vodohospodářských laboratoří 3 306 3 254 0 0 3 306 3 254

Tržby z nájmů 11 770 10 683 115 115 11 885 10 798

Ostatní tržby 13 224 13 091 190 181 13 414 13 272

Celkem 888 284 1 010 972 305 296 888 589 1 011 268

*Tržby z výroby elektrické energie jsou včetně zeleného bonusu, který od roku 2013 vzhledem ke změně vyúčtování od OTE, a. s. a jsou 

účtovány na samostatný analytický účet. Tržby za výrobu elektrické energie za rok 2017 jsou včetně zelených bonusů za rok 2016 ve 

výši 92 033 tis. Kč, které byly mimořádně přiznány a vyplaceny až v roce 2017.

18. OSOBNÍ NÁKLADY

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

2018 2017

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 617 605

v tom:

 THP 347 336

 dělníci 270 269

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)

2018 2017

Mzdové náklady 277 402 250 585

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 94 014 85 708

Ostatní 15 637 15 944

Osobní náklady celkem 387 053 352 237

Čerpání fondu odměn 0 2 758

z toho

Odměny členům dozorčí rady a členům výboru dozorčí rady 1 266 882

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 zaměst-

nancům (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. 
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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 předložené 

smlouvy soukromého životního pojištění. 

Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalých členů řídícího či kontrolního orgánu k 31. 12. 2018 státní podnik neměl.

19. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Odměny statutárnímu auditorovi 

Náklady na odměny za povinný audit roční účetní závěrky za rok 2018 činily 150 tis. Kč bez DPH. (150 tis. Kč v roce 2017).

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

2018 2017

Opravy a udržování 170 697 167 623

Cestovné 4 140 3 502

Odhadci, znalci, TBD 6 270 6 899

Nájemné 2 786 2 863

Ostraha a úklid objektů 5 464 4 637

Ostatní služby 18 793 16 526

Celkem 208 150 202 050

Jiné provozní náklady (v tis. Kč) – Výkaz zisku a ztráty F.5.

2018 2017

Pojištění majetku a osob 2 992 2 500 

Ostatní 2 417 2 155 

Celkem 5 409 4 655 

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

2018 2017

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 846 1 913

Provozní dotace 21 736 16 398

Ostatní provozní výnosy 10 873 2 702

Celkem 34 455 21 013

20. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ STÁTNÍHO PODNIKU

Státnímu podniku není známa žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala pokračovat v činnosti i v dohledné budouc-

nosti. Účetní závěrka k 31. prosinci 2018 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání státního podniku. Přiložená účetní závěr-

ka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat. 

21. 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 2018 do 31. prosince 2018.

22. 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. 
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23. 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 – dlou-

hodobý hmotný majetek, MVE – malá vodní elektrárna, ZOP – zákonná opravná položka, ÚOP – účetní opravná položka, DR – dozorčí 

rada, VH majetek – vodohospodářský majetek, EFRR – Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou repub-

likou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 11. února 2019 v 10.00 hodin

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

generální ředitel
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Běžné účetní 
období

Minulé účetní 
období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 930 358 683 109

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 83 501 205 815

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 188 964 228 214

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

183 636 183 739

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv 10 237 48 742

A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -1 120 -4 601

A. 1. 4. Výnosy z podílů na zisku (-) 0 0

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

-4 303 -936

A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 514 1 270

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 272 465 434 029

A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 8 916 -8 716

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

-52 536 -17 012

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

62 078 7 701

A. 2. 3. Změna stavu zásob (+/-) -626 595

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

0 0

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 281 381 425 313

A. 3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-) -1 0

A. 4. Přijaté úroky (+) 4 304 936

A. 5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-) -4 686 0

A. 7. Přijaté podíly na zisku (+) 0 0

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 280 998 426 249

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -160 726 -173 934

B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 13 670 4 771

B. 3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -147 056 -169 163

Peněžní toky z fi nanční činnosti

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

61 12

C. 2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -8 595 -9 848

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

112 054 0

C. 2. 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0

C. 2. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 0

C. 2. 4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0

C. 2. 5. Přímé platby na vrub fondů (-) -120 649 -9 848

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 (-)

0 0

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti -8 534 -9 836

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 125 408 247 250

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 1 055 766 930 359

PŘÍLOHA 1 – PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH K 31. 12. 2018 (V CELÝCH TIS. KČ)

Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

11. 2. 2019 Ing. Jiří Nedoma
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PŘÍLOHA 2 – PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K 31. 12. 2018 (V TIS. KČ)

Kmenové 

jmění

Ostatní 

kapitálové 

fondy

Nezapsané 

kmenové 

jmění

Rezervní 

fond
FKSP

Fond 

odměn

Fond 

investic

Jiný výsledek 

hospodaření

Výsledek 

hospodaření 

běžného 

účetního 

období

CELKEM

Stav k 1.1.2017 4 068 283 346 596 0 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 0 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 0 127 548 30 485 46 448 112 055 87 998 169 652 4 989 826

Změna metody účtovaná v roce 2018 79 142 79 142

Změna vykazování od roku 2018 -347 357 347 357 0

Upravený stav k 1.1.2018 4 068 283 0 347 357 127 548 30 485 46 448 112 055 167 140 169 652 5 068 968

Rozdělení VH r. 2017 243 176 9 515 -87 998 -169 652 -4 959

Navýšení kmenového jmění 112 055 -112 055 0

Bezúplatné převody 3 414 3 414

Prodej bezúp.nabytého majetku -1 250 -1 250

Čerpání fondů -7 531 -1 064 -8 595

Zálohový příděl do FKSP 5 495 5 495

VH za rok 2018 73 346 73 346

Stav k 31.12.2018 4 180 337 0 349 521 370 724 37 964 45 384 0 79 142 73 346 5 136 418

Sestaveno dne: Jméno a podpis statutárního orgánu:

11. 2. 2019 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 zně-

ní pozdějších předpisů, zveřejnil na svých webových stránkách 

výroční zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování 

informací podle citovaného zákona.

Žádosti o informace se týkaly: vyjádření k projektovým doku-

mentacím; příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojiš-

tění u České pojišťovny, a. s.; rekonstrukce koryta říčky Svitávka. 

Zpráva obsahuje následující údaje:

a) Počet podaných žádostí o informace 3

z toho:

 telefonicky 0

 elektronickou poštou a dopisy 3

 při osobních návštěvách 0

 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

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  0

f ) Další informace – viz výše -

Významnou péči o vodní díla ve správě státního podniku Po-

vodí Ohře dokumentuje i zahájení rekonstrukce krajních polí 

bezpečnostního přelivu vodního díla Nechranice. Jde o vodo-

hospodářsky strategickou stavbu pro zajištění plynulých ma-

nipulací na vodním díle při povodňových situacích. Stavbou 

dojde i k navýšení ovladatelného retenčního prostoru v nádrži.

Significant care for the water works managed by the 

state enterprise Povodí Ohře is also documented by the 

commencement of the reconstruction of the marginal 

fields of the safety spillway of the Nechranice Water Works. 

It is a strategic water management structure to ensure 

smooth handling at the water works in flood situations. 

The project shall also increase the controllability of the re-

tention space of the reservoir.

Dalšími aktivitami jsou i opravy a rekonstrukce malých vodních 

nádrží, které tvoří významné krajinotvorné prvky. V roce 2018 

jsme dokončili rekonstrukci například Horkého a Novoveského 

rybníka v Krušných horách.

Further activities are also the repairs and reconstruction 

of the small water reservoirs, which are major landscaping 

elements. In 2018, for instance, we completed the recon-

struction of the Horký and Novoveský ponds in the Ore 

Mountains.

RESUMÉ

SUMMARY

Základní ekonomické údaje za rok 2018/ Basic fi nancial data for 2018/ Grundlegende ökonomische Angaben für 

das Geschäftsjahr 2018:

Výnosy / Revenue / Erträge 941 283 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Náklady / Costs / Aufwendungen 867 937 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Zisk / Profi t / Gewinn 73 346 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Vlastní kapitál k 31.12.2018 / Equity as of 31/12/2018

Eigenkapital zum 31.12.2018 5 136 418 tis. Kč /thousand CZK /Tsd. CZK

Die bedeutende Pflege der von dem Staatsunternehmen 

Povodí Ohře verwalteten Wasserwerke belegt auch die 

Aufnahme des Umbaus von Randfeldern des Sicherheit-

süberlaufs beim Wasserwerk Nechranice. Es handelt sich 

um ein wasserwirtschaftlich strategisches Bauwerk für Si-

cherstellung von zügigen Manipulationen am Wasserwerk 

bei Hochwassersituationen. Der Ausbau trägt auch zu ei-

ner Erhöhung des manipulierbaren Retentionsraumes im 

Staubecken bei.

Zu weiteren Tätigkeiten zählen auch Instandsetzungen 

und Umbauten von kleinen Staubecken, die bedeutende 

landschaftsbildende Elemente darstellen. In 2018 haben 

wird zum Beispiel den Umbau von den Teichen Horký und 

Novoveský im Erzgebirge abgeschlossen.
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Povodí Ohře, státní podnik,

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 

 tel.: 474 636 111,  

poh@poh.cz, www.poh.cz
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