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IV.
zpráva o činnosti

podniku 

Pro rok 2008 jsme si vytkli standardně vysoké cíle. Je mi potěšením stejně jako loni 

konstatovat, že jsme je naplnili a v mnoha ohledech i překročili. 

Hlavním úkolem bylo plně rozvinout program prevence před povodněmi. Dokázali jsme 

prostavět 477 mil. Kč a připravit akce za cca 500 mil. Kč, které budou realizovány v roce 

2009. Je zřejmé, že jsme schopni rozvinout tento program tak, že nejen tyto významné 

vodohospodářské stavby zahajujeme, ale i úspěšně dokončujeme. 

Zároveň jsme se vypořádali i s vlastní investiční výstavbou včetně pokračující 

stavby malé vodní elektrárny Trója. 

Na opravy jsme vynaložili 242,5 mil. Kč, což je o 11 % více než jsme plánovali. 

V rámci systému veřejné správy ISVS – voda byl vytvořen datový model CEVR, který byl naplněn údaji ve druhé polovině roku 

2008. V období od 1. července do 31. prosince 2008 byly návrhy plánů oblastí povodí zveřejněny na webových stránkách 

Povodí Vltavy, státní podnik (www.pvl.cz) a veškeré práce pokračují dle harmonogramu.

V rámci ekonomického hodnocení podniku lze konstatovat, že ukazatele rentability vykazují kladné hodnoty, běžná likvidita 

a koefi cient samofi nancování je na velmi dobré úrovni. Státní podnik Povodí Vltavy vykazuje dlouhodobou ekonomickou 

stabilitu. Zisk podniku byl překročen, oproti roku 2007 vzrostla stálá aktiva podniku a 203 mil. Kč, podnik ukončil účetní 

období s 242 mil. Kč na účtě.

Pro rok 2009 jsme si vytvořili dobrou pozici jak z hlediska věcné, tak fi nanční připravenosti.

    Děkuji všem spolupracovníkům, zaměstnancům i klientům za spolupráci.

Ing. JAN SLANEC
generální ředitel
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•  Na investiční výstavbu včetně nákupu strojů a zařízení bylo pro rok 2008 vynaloženo 

592 mil. Kč. Tato hodnota zahrnuje i bezúplatné nabytí staveb a pozemků.

•  Na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo vynaloženo 245,471 mil. Kč. 

•  Byly dokončeny všechny akce v rámci odstraňování povodňových škod z roku 2006.

•  Celková výroba elektřiny dosáhla 82,039 GWh. 

•  Na plavebních komorách Vltavské vodní cesty bylo proplaveno 56 746 lodí. 

II.
významné události

v roce 2008
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III.
profi l státního

podniku

Úvod
Hlavní poslání státního podniku Povodí Vltavy stanoví zákon č. 305/2000 Sb., o povodích, 

zakládací listina, statut, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy.

Povodí Vltavy, státní podnik zajišťuje v oblastech povodí Horní Vltavy, 
Berounky a Dolní Vltavy následující hlavní činnosti:

•  Výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků, provoz a údržbu 

vodních děl ve vlastnictví státu, s nimiž má právo hospodařit.

•  Výkon práva hospodařit s nemovitým a movitým majetkem, který je ve vlastnictví státu a je státnímu podniku 

svěřen k plnění jeho úkolů a k provozování podnikatelské činnosti.

•  Nakládání s vodami v rámci soustavy spravovaných vodních děl, s nimiž má právo hospodařit 

podle povolení vodoprávních úřadů a podle předchozích předpisů.

•  Pořizování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy.

•  Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, 

včetně zajišťování provozního monitoringu jakosti povrchových vod.

•  Vytváření předpokladů a podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod, 

vodních toků, hmotného a nehmotného majetku pro povolené nebo oprávněné účely se záměrem 

přispět k aktivní ochraně životního prostředí.

•  Výkon dalších práv, povinností a svěřených činností.

•   Vytváření odborné podpory pro činnost vodoprávních úřadů vyjadřovací činností, 

poskytováním údajů a podkladů pro jejich rozhodování.

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 pečuje Povodí Vltavy, státní podnik o 4 877 km vodních toků 

v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 4 760 km 

významných vodních toků, 18 vodních děl první a druhé kategorie z hlediska TBD (technicko-

bezpečnostní dohled), 18 plavebních komor na Vltavské vodní cestě, 46 pohyblivých a 285 

pevných jezů a 17 malých vodních elektráren.

8



Dozorčí rada
RNDr. Pavel Punčochář CSc.,  vrchní ředitel úseku vodního hospodářství, 

Ministerstvo zemědělství ČR

Ing. Petr Bendl, hejtman, Středočeský kraj

Ing. Pavel Pešout, náměstek ředitele, Agentura ochrany přírody a krajiny

Mgr. Vít Šimonovský, ředitel odboru plavby a vodních cest, Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Zdeněk Zídek, ředitel závodu Horní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Blanka Brožková, ředitelka závodu Dolní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik

Dne 1. března 2008 v dozorčí radě státního podniku Povodí Vltavy, zaniklo členství Ing. Blanky Brožkové, kterou nahradil 

Ing. Josef Holubička, vedoucí provozního střediska závodu Dolní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik.

Dne 4. srpna 2008 vydal zakladatel – Ministerstvo zemědělství ČR pro státní podnik Povodí Vltavy nový Statut, na jehož 

základě byly v druhé polovině roku 2008 jmenováni další členové dozorčí rady, a to Ing. Václav Král, zastupitel, Jihočeský kraj 

a Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana, Středočeský kraj. Zvolen byl též jeden člen dozorčí rady z řad zaměstnanců Ing. Miloň 

Kučera, ředitel závodu Berounka, Povodí Vltavy, státní podnik. Od posledního vzniku členství, které proběhlo 25. září roku 

2008, je tedy dozorčí rada v Povodí Vltavy, státní podnik 9-ti členná, tak jak ukládá Statut.

Management podniku 
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Ing. Jan Slanec

generální ředitel

RNDr. Petr Kubala

ředitel sekce správy povodí

Ing. Michaela Kynkorová

ředitelka sekce generálního ředitele

Ing. Miloň Kučera

ředitel závodu Berounka

Ing. Karel Mach

ředitel sekce technické

Ing. Jiří Friedel

ředitel závodu Dolní Vltava

Ing. Jiří Jelen

ředitel sekce ekonomické

Ing. Zdeněk Zídek

ředitel závodu Horní Vltava



Organizační struktura

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Informace o činnosti dozorčí rady
Dozorčí rada státního podniku Povodí Vltavy se v roce 2008 sešla na třech řádných 

jednáních.

Na všech jednáních vyslovila dozorčí rada souhlas s účastí generálního 

ředitele. První jednání dozorčí rady v roce 2008 se konalo dne 16. května. 

Druhé jednání proběhlo dne 22. srpna a poslední, třetí jednání pro rok 

2008 proběhlo dne 21. listopadu. Všechna jednání proběhla v sídle 

generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik. 

Generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy předkládal na jednáních 

dozorčí rady podklady ve formě zpráv, informací, na jejichž základě 

dozorčí rada zodpovědně vykonávala svoji působnost v souladu se 

Statutem Povodí Vltavy, státní podnik, Jednacím řádem a platnými 

právními předpisy. 

Na jednáních se dozorčí rada obvykle zabývala hodnocením výsledků 

hospodaření a fi nanční situací státního podniku Povodí Vltavy. Posuzováním 

nakládání s určeným majetkem. Hodnocením činností při péči o majetek státu , 

se kterým má právo státní podnik Povodí Vltavy hospodařit.

III.
profi l státního

podniku
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podniku 

Plán oprav
Na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2008 vynaloženo 

245,5 mil. Kč. Práce na odstraňování povodňových škod způsobené povodněmi 

roku 2006 byly v  roce 2008 dokončeny. Z vlastních zdrojů podniku byly 

provedeny práce za 242,6 mil. Kč včetně spoluúčasti na dotačním programu 

Ministerstva zemědělství ČR. Využity byly fi nanční prostředky z programu 

229 114 na odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi v roce 

2006, a to ve výši 2,9 mil. Kč. Provozní dotace na opravy Vltavské vodní cesty 

nebyla poskytnuta a opravy na Vltavské vodní cestě byly hrazeny výhradně 

z vlastních zdrojů podniku.

Na korytech vodních toků:
•  Byly dokončeny opravy přecházející z roku 2007: oprava břehového 

opevnění na Bezdrevském potoce a stabilizace nátrží na Berounce.

•  Na Dobrovodském potoce byla zahájena další etapa odstraňování 

nánosů, stejně jako na Lužnici v Nové Vsi, kde byla současně 

provedena opravu jezu, odstraněny byly nánosy na Konopišťském 

potoce v Bystřici, na Bojovském potoce v Čísovicích, na levém břehu 

Radbuzy v Plzni u papírny a v dalších lokalitách. 

•  Oprava zdi byla provedena na Otavě ve Strakonicích, 

v Roudné na Mži, na Červeném potoce v Oseku, která bude 

dokončena v roce 2010. 

•  Břehové opevnění bylo opraveno například na Smutné v Jistebnici, 

na Dehtářském potoce, na Klabavě v Hrádku u Rokycan, na Litavce 

v Čeňkově a v Podlesí.

•  V neposlední řadě byly, v rámci údržby břehových porostů na Vltavě 

a všech jejích přítocích, odstraňovány poškozené břehové porosty 

a naplavené stromy. Dále byla prováděna údržba břehových pozemků.
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Na významných vodních dílech: 
•  Na vodním díle Trnávka bylo dokončeno rozsáhlé odstraňování nánosů 

na konci vzdutí a oprava ponořeného stupně, zahájené v roce 2007. Z roku 

2007 přecházela i oprava plat na plavební komoře vodního díla Štěchovice.

Nejvýznamnějšími akcemi roku 2008 byly:

•  Oprava rozražečů a plochy u spodních výpustí na vodním díle Orlík.

•  Oprava betonů šachtového přelivu na vodním díle Želivka, oprava dlažeb na vodním díle Staviště.

•  Oprava štoly na vodním díle Záskalská, oprava štoly a návodního líce na vodním díle Suchomasty.

•  Na vodním díle Žlutice byla provedena oprava schodů a chodníků a v II. PHO oprava záchytných rybníčků. 

•  Oprava návodní plošiny na vodním díle Kamýk, která bude dokončena v roce 2009.

Na menších vodních dílech:
•  Oprava jezu Wolf na Malši, jezu Touškov na Mži, 

jezu na Radbuze v Chotěšově a v Srbech.

•  Sanace podjezí jezu Dolany.

•  Na Vltavské vodní cestě byly odstraněny nánosy 

z podjezí klapkových jezů.
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Na dopravně významné Vltavské vodní cestě:
•  Oprava technologie plavební komory na vodním díle Štěchovice. 

•  Na Vraném sanace průsaků na velké plavební komoře a oprava odrazných trámců 

na malé plavební komoře, která bude dokončena v roce 2009. 

•  Oprava dna velké plavební komory v Miřejovicích.

• Oprava dlažeb v laterálním kanále Vraňany – Hořín.

•  Odstranění nánosů v přístavu Radotín na pravém břehu a likvidace sedimentů z obratišť 

laterálního kanálu Vraňany - Hořín.

•  Na plavební komoře Roztoky byla zahájena oprava středních vrat, ukončení v roce 2009.

•  Průběžné odstraňování nánosů z mezivratí plavebních komor.

•  Opravy řídících systémů, průmyslové televize a zabezpečení objektů. 

Z oprav technologie:
•  Dokončení opravy pravého jezové pole č. 1 na vodním díle Vrané.

•  Oprava řetězů segmentů na vodním díle Orlík, oprava nátěrů a pohonu segmentu na vodním díle Slapy.

•  Oprava technologie levého a středního jezového pole na jezu Dolany. 

•  Oprava lodního výtahu v Budči. 

•  Na vodním díle Lipno I oprava brýlového uzávěru, oprava záhorského jezu na Vltavě 

v Miřejovicích a oprava záhorského jezu na Mži, které budou dokončeny v roce 2009.

•  Nedílnou součástí technologických oprav byly také opravy malých vodních elektráren, 

dále pak na celé plavební trati oprava značení a signalizace.
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Příklady ukončených akcí v roce 2008

Lužnice, ř.km 146,600 – 147,384, Nová Ves – čištění koryta

V rámci akce byly z koryta vodního toku odtěženy nánosy v délce 750 m. Akce byla rozdělena do dvou úseků první od silničního 

mostu až k pevnému jezu a druhý pod jezem do vzdálenosti cca 140 m. Vytěžení nánosů v množství 7 770 m3 bylo provedeno 

do vyrovnané nivelety podélného sklonu. Z koryta byly odstraněny 4 padlé stromy.

Náklad akce: 4, 361 mil. Kč

Lužnice, ř. km 146,739, Nová Ves nad Lužnicí – oprava pevného jezu

Současně s předchozí akcí byla na základě provedeného stavebně-technického průzkumu 

jezového tělesa provedena sanace betonových konstrukcí. Byly opraveny všechny svislé 

i vodorovné betonové plochy jezu, vyměněno stavidlo v jezové propusti, opraven ovládací 

mechanizmus stavidla včetně přístupové lávky. Oprava byla rozdělena na pět samostatných 

částí – opravu jezového tělesa (přelivná plocha), levobřežní pilíř, levobřežní stěna 

k elektrárně, pravobřežní betonová část v nadjezí a ocelové konstrukce (nátěr zábradlí 

na stěně k malé vodní elektrárně, oprava lávky ke stavidlu, plošiny stavidla, nosné konstrukce 

stavidla a mechanizmu stavidla, výměna stavidla). 

Náklad stavby: 988 tis. Kč

Malše, ř. km 63,025 – oprava jezu Wolf

V rámci opravy byla provedena oprava jezového tělesa. Jezové těleso je tvořeno betonovým pásem, založeným na nepropustném 

skalním podloží. Těleso navazuje na jezovou propust délky 9 m. Tato propust zabezpečuje svou úrovní přelivné hrany na kótě 

599,12 m n.m. povolenou úroveň vzdutí dle povolení k nakládání s vodami. Jezové těleso dále navazuje přechodovou částí 

na bezpečnostní přeliv.V nadjezí a podjezí byly odtěženy nánosy, část odtěženého materiálu byla uložena do rozsáhlé levobřežní 

nátrže pod vyústěním bočního ramene v podjezí a zbývající část byla odvezena na skládku. V rámci opravy bylo nutné odstranit 

křoviny a stromy nacházející se na konstrukci vodního díla a přilehlých březích koryta v podjezí a jezové zdrži.

Náklad stavby: 1, 344 mil. Kč

Vodní dílo Štěchovice – oprava plat na plavební komoře

Předmětem díla byla výměna betonových pochozích ploch resp. oprava kamenné dlažby 

a obkladu na platech plavební komory (dále jen PK), na dělících stěnách a na části 

náplavky v dolní vodě. Sanace nosné konstrukce levého plata vyložené nad vývar 

(sanace svislých a vodorovných ploch plata vč. svislých žeber). Sanace části 

kabelových kanálů a vytvoření nových kabelových tras v chráničkách. Sanace 

lávky přes PK v dolním ohlaví. Sanace konzoly levého i pravého plata horního 

ohlaví PK (sanace svislých ploch konzoly). Sanace žebříkových a plovákových 

výklenků PK a šachet mechanizmů vrátní. Výměna kolejnic a úprava úložných 

prahů provizorního hrazení. Výměna ocelových rámů a poklopů šachet a části 

kabelových kanálů a repase zábradlí a žebříků PK.

Náklad stavby: 15, 230 mil. Kč z toho – oprava: 13, 138 mil. Kč
    – investice: 2, 092 mil. Kč

Nová Ves nad Lužnicí - oprava pevného jezu.

Vo
dn

í d
ílo

 Št
ěc

hovic

e - o
prava plat PK.

Vo
dn

í d
ílo

 Št
ěc

hovic

e - o
prava plat PK.



IV.
zpráva o činnosti

podniku 

IV.
zpráva o činnosti

podniku 

16

Vodní dílo Orlík – oprava rozražečů a plochy u Johnsonů

Účelem opravy bylo odstranění závad na stěně nad vývarem. Jednalo se 

o opravu betonových ploch stěny pod přelivy hráze, opravu plošiny pod 

vyústěním spodních výpustí, výměnu zábradlí a vstupních dveří, opravu 

ocelových nosníků pro kladkostroj a opravu přelivné plochy v oblasti 

rozražečů.

Náklad stavby: 5, 936 mil. Kč

Vodní dílo Trnávka – odstranění nánosů na konci vzdutí

V roce 2008 bylo dokončeno odstranění bahnitých nánosů na konci vzdutí vodní nádrže Trnávka v části nad ponořeným 

stupněm (ř.km 6,3 až 7,2) na určenou niveletu dna. Před zahájením stavebních prací bylo provedeno postupné snížení hladiny 

v nádrži o cca 3,5 m na kótu 409,5 mn.m. a následně bylo provedeno plošné odvodnění zátopy pomocí odvodňovacích per 

zaústěných do hlavní odvodňovací stoky. Tu tvořilo původní koryto ve vzdutí nádrže, kterou byly zároveň převedeny průtoky 

toku Trnava v průběhu realizace stavby. Pro umožnění pohybu mechanizace v zátopě a následnému odvezení a uložení 

odtěženého materiálu na okolní zemědělské pozemky byla obnovena stávající obslužná komunikace ve vzdutí. Celkem bylo 

odstraněno cca 78 tis m3 nánosů. 

Náklad stavby: 9, 477 mil. Kč z toho - rok 2007: 3, 544 mil. Kč
  - rok 2008: 5, 932 mil. Kč 

Vodní dílo Trnávka – oprava ponořeného stupně 

Současně s odstraňováním nánosů byla realizována oprava ponořeného stupně v nádrži 

vodního díla Trnávka. Stávající lávka z betonových panelů byla vybourána a stávající 

zábradlí bylo odstraněno. Po sejmutí panelů byly koruny pilířů začištěny a výškově 

urovnány do společné nivelety sanační hmotou. Ocelová konstrukce lávky je tvořena 

dvěma ocelovými nosníky příčně vyztuženými a je připojena šrouby ke kotevním 

prvkům uloženým na upraveném povrchu pilíře. Lávka je zakryta ocelovými 

pozinkovanými rošty a opatřena trubkovým zábradlím. Ocelové konstrukce a spojovací 

šrouby byly povrchově upraveny.

Náklad stavby: 1, 732 mil. Kč z toho - rok 2007: 1, 396 mil. Kč
  - rok 2008: 336 tis. Kč 
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Vodní dílo Dolany 

–  oprava technologie středního a levého jezového pole

Po zahrazení a vyčerpání středního jezového pole byla provedena demontáž a následná 

oprava hydromotorů. Ve druhé fázi bylo provedeno otryskání a povrchová ochrana 

ocelové konstrukce jezových klapek, skříní HDM, bočních štítů a aretace. U středního pole 

další část opravy spočívala v opravě poškozeného nerezového povlaku 4 ks pístnic HDM. 

Náklad stavby: - střední jezové pole:  4, 778 mil. Kč
 - levé jezové pole:  4, 452 mil. Kč

Mže, Touškov - oprava betonů jezu v ř. km 15,64

Předmětem akce bylo odbourání poškozených břehových zdí a přilehlých betonových ploch, 

rozebrání 56 m3 narušené dlažby a provedení nových železobetonových zdí celkem 106 m3 

pod ochranou jímky ze štětovnic Larsen. Přelivná plocha byla očištěna tlakovou vodou 

v rozsahu 209 m2 a přespárována. Břehy byly zpevněny kamennou rovnaninou 

v rozsahu 153 m3. Dále byla provedena nová výplň hrazení propusti 

z dubového dřeva.

Náklad stavby: 3, 039 mil. Kč 
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Vodní dílo Žlutice – oprava záchytných rybníčků.

Vodní dílo Žlutice – oprava záchytných rybníčků.
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Vodní dílo Žlutice - oprava záchytných rybníčků 

ve druhém ochranném pásmu vodárenské nádrže

Na přítocích do vodního díla Žlutice se nachází pod obcemi Ratiboř, Údrč 

a Kozlov tři záchytné rybníčky, které byly postaveny při stavbě přehrady 

jako součást technických opatření ve druhém ochranném pásmu. Oprava 

spočívala jednak v odstranění sedimentů, které byly odvezeny na určenou 

kompostárnu. Nánosy nebylo možné uložit na povrch terénu okolních 

pozemků vzhledem k tomu, že při rozboru sedimentů tyto obsahovaly 

nadlimitní množství arsenu. Dále byla u objektů hrází provedena sanace 

požeráků vč. výměny hradítek, rozebrání a následné nové vydláždění 

bezpečnostních přelivů. Návodní líce byly opevněny lomovým kamenem, 

stejně jako přechody od bezpečnostního přelivu do odpadního koryta. V zátopě 

byl na hranici mokřadu proveden laťový plůtek, který má zabránit zanášení 

rybníků, zajistit usazování nánosů pouze v horní mokřadní části a vytvořit 

litorální (střídavě suché a zaplavované) pásmo. 

Náklad stavby: 3, 447 mil. Kč 

Vodní dílo Záskalská, oprava štoly

V rámci sanačních prací byly provedeny opravy vnějších betonových konstrukcí, 

zejména pak mostku přes odpadní koryto, na kterém byla odstraněna jeho horní 

pojezdová část konstrukce a byla zhotovena nová železobetonová deska, obě 

nájezdové strany a mostek byl osazen zábradlím. Původní betonové prefabrikáty byly 

očištěny, přespárovány a opatřeny sjednocujícím ochranným nátěrem. Obdobným 

způsobem bylo sanováno i schodiště, vstupní portál štoly a konstrukce před 

štolou. Ve štole byly odstraněny nesourodé části betonových konstrukcí, vyčnívající 

původní armatura byla opískována a opatřena antikorozním nátěrem. Stěny byly 

vystěrkovány jemnou PC maltou a celý povrch stěn a stropu štoly byl opatřen 

sjednocujícím nátěrem.

Náklad stavby: 1, 307 mil. Kč 

Vodní dílo Záskalsk
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Odstraňování povodňových škod z povodní v roce 2006 v rámci podprogramu 
229 114 „Odstranění následků povodní roku 2006“

V roce 2008 byly provedeny práce ve výši 2,9 mil. Kč v rámci dokončení posledních dvou akcí odstraňování povodňových 
škod z roku 2006. Odstraňování povodňových škod z roku 2006 spočívalo v likvidaci splavenin a nánosů v korytech vodních 

toků, opravách opevnění koryt vodních toků a částí vodních děl. 

V rámci programu 229 110 - „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku”, v podprogramu 229 114 – 
„Odstranění následků povodní roku 2006“ předložil státní podnik Povodí Vltavy celkem 153  žádostí o poskytnutí podpory. 
Z tohoto počtu byly  celkem 4 žádosti o poskytnutí podpory vyřazeny. Jedna akce musela být realizována neprodleně již 

v roce 2006 ( nebylo možné čekat na rozhodnutí k realizaci akce ) a další byly vyřazeny  z důvodu zamítavého stanoviska orgánů 

ochrany přírody.

V období let 2006 až 2008 bylo tedy státním podnikem Povodí Vltavy realizováno celkem 149 akcí v rámci výše uvedeného 

programového fi nancování v celkovém fi nančním objemu 141, 653 mil. Kč. Z podrogramu 229 114 bylo čerpáno 

119,862 mil. Kč. Z vlastních zdrojů podniku bylo vynaloženo 21,791 mil. Kč. Z celkového 

fi nančního objemu bylo 116,868 mil. Kč vynaloženo na opravy a 2,994 mil. Kč na investice. 

Ke všem těmto realizovaným akcím bylo vydáno Ministerstvem zemědělství ČR 

Závěrečné vyhodnocení akce. Státní podnik Povodí Vltavy tak v roce 2008 úspěšně 

ukončil odstraňování povodňových škod z roku 2006.
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Investiční výstavba
Na investiční výstavbu včetně nákupu strojů a zařízení bylo v roce 2008 vynaloženo 568 mil. Kč. Z této částky bylo z vlastních 

zdrojů fi nancováno 321,5 mil. Kč a zbylých 246,5 mil. Kč ze státního rozpočtu, zejména pak z programu Ministerstva 

zemědělství ČR „Podpora prevence před povodněmi II.“, program 129 120.

Významné stavby hrazené z dotačních titulů:

Akce z programu Ministerstva zemědělství ČR „Podpora prevence před povodněmi II., 129 120“

Rekonstrukce Novořecké hráze v ř. km 3,520 – 6,250

Tato stavba byla dokončena jako první stavba v rámci programu 129 120 Podpora prevence 

před povodněmi II.

Účelem stavby, zahájené na konci roku 2007, bylo stabilizovat zemní hráz a zabránit 

jejímu protržení při povodňových průtocích. 

Hráz je stabilizována zaberaněnou štětovou stěnou a v místech, kde ji nelze 

provést, je zřízena podzemní jílocementová stěna provedená metodou tryskové 

injektáže nebo je podzemní stěna vytvořena z pažící samotuhnoucí suspenze. 

Jílocementová podzemní stěna byla prováděna tam, kde hrozila kolize strojů 

a zarážených štětovnic s korunou stromů nebo jejich kořenovým systémem 

a také v místech, kde bylo nutné vodotěsné napojení objektů procházejících 

hrází na stěnu. Místně byla hráz zvýšena tak, aby její koruna ležela 0,5 m nad 

hladinou stoleté vody. Koruna hráze je opatřena štěrkovým povrchem, pouze úsek 

od Stříbřeckého mostu ke stávajícím budovám je opatřen živičným povrchem. Stavba 

byla zahájena na podzim 2007 a dokončena v červnu 2008.

Celkové náklady stavby byly cca 130 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno 

cca 64 mil. Kč ze státního rozpočtu a cca 4 mil. Kč z vlastních zdrojů Povodí 

Vltavy, státní podnik.
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Vodní dílo Římov 

– zvýšení bezpečnosti při povodních

Tato stavba byla stavebně dokončena v říjnu 2008. V rámci přípravy 

stavby byl vybudován fyzikální model na ČVUT pro navržení optimálního 

řešení. Stavba spočívala ve zvýšení pravé zdi skluzu bezpečnostního přelivu, 

prodloužení a tvarovou úpravu dělících křídel na bezpečnostním přelivu, 

vybudování pevného vlnolamu, který je propojen s těsnícím jádrem hráze a drobné úpravy 

na zavzdušnění spodních výpustí.

Celkové náklady stavby byly cca 13 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno cca 9 mil. Kč 

ze státního rozpočtu a cca 1 mil. Kč z vlastních zdrojů Povodí Vltavy, státní podnik.

Vltava, České Budějovice – úprava koryta v ř.km 233,1 – 239,5

Stavba řeší úpravu dna, kynet i berem toku koryta Vltavy mezi nadjezím jezu České Vrbné, 

Novým mostem a podjezím Jiráskova jezu. Ve střední části upravovaného úseku se rozšíří 

kyneta na šířku ve dně 45 m což odpovídá parametrům koryta pod tímto úsekem. Součástí 

úpravy jsou i nutné přeložky vodovodních shybek DN 200 v ř.km 239,04 a 2 x DN 800 v ř.km 

237,85, úprava měrných čidel limnigrafu a přeložky kabelů.

Úprava přinese snížení hladiny v části toku nad Novým mostem o 70 – 90 cm. Nové koryto 

provede průtok 
Q
100, ale bez bezpečnostního převýšení břehů nad touto hladinou. Celkově 

bude vytěženo 215 000 m3 materiálů z kynety a berem toku.

Celkové náklady stavby jsou cca 160 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno cca 68 mil. Kč 

ze státního rozpočtu a cca 3 mil. Kč z vlastních zdrojů Povodí Vltavy, státní podnik.
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Rozdělovací objekt Novořecké splavy

Další stavba z programu Podpora prevence před povodněmi II., řešící přestavbu Novořeckých 

splavů, byla zahájena v červnu 2008.

Základními objekty Novořeckých splavů jsou jezy Splav a Jemčina. Oba jezy leží v Novořecké hrázi 

v místě, kde se Lužnice dělí na Starou řeku, která pokračuje do rybníka Rožmberk, a na Novou řeku, která rybník Rožmberk 

obtéká a vlévá se do Nežárky.

Smyslem přestavby Rozdělovacího objektu Novořecké splavy je zvýšení jeho průtočné kapacity tak, aby návrhová stoletá 

povodeň prošla Novou řekou při hladině minimálně 50 cm pod korunou Novořecké hráze a kontrolní tisíciletá povodeň při 

průchodu Novou řekou nikde hráze nepřelila. Jako rozhodující se hydrotechnickými výpočty ukázal požadavek na rozdělení 

průtoků tisícileté povodně s kulminačním průtokem téměř 600 m3/s.

Pro zkapacitnění Novořeckých splavů bylo navrženo oba původní jezy odstranit, jez Splav ze stávajících 9,1 m rozšířit na světlost 

15 m a v prostoru jezu Jemčina zřídit dvě jezová pole – každé o světlosti 15 m namísto stávajícího jednoho pole světlosti 9,5 m. 

Současně je sjednocena kóta pevného prahu u všech tří polí a sjednocena hradící výška pohyblivých jezových uzávěrů na 1,95 m. 

Všechna tři jezová pole budou hrazena ocelovými klapkami, původně byly jezy vybaveny segmentovými uzávěry sklopnými 

do dna. Součástí stavby jsou i další objekty – přemostění jezových otvorů, rybí přechod, měrný profi l ve Staré řece atd. Výsledné 

řešení, které zachovává ostrov mezi jezem Splav a jezem Jemčina, bylo vybráno po zpracování vizualizace variantních řešení 

a představuje nejmenší zásah do vzhledu této exponované oblasti. 

Stavba leží na jednom z nejpřísněji chráněném území České republiky. Nachází se v 1. zóně chráněné krajinné oblasti (CHKO) 

Třeboňsko a z převážné části uvnitř národní přírodní rezervace (NPR) Stará řeka. Příslušné výjimky z režimu CHKO a NPR musela 

vydat vláda ČR. Zároveň leží na chráněném území soustavy Natura 2000 (Ptačí oblast Třeboňsko a evropsky významná lokalita 

CZ 0314023 „Třeboňsko-střed“ uvedená v národním seznamu). Stavba je rovněž součástí národní kulturní památky Rožmberská 

rybniční soustava prohlášené nařízením vlády č. 337/2002 Sb. ze dne 19. června 2002. Z přísné ochrany území vyplynula pro 

stavbu řada podmínek od minimalizace zásahů do terénu a do stromů až po omezení 

pohledových betonů a jejich nahrazení kamennými obklady a také požadavky 

na minimalizaci staveniště. Rovněž musí být po celou dobu stavby zachována 

funkčnost rozdělování průtoků do rybníka Rožmberk a do Nové řeky. 

Celkové náklady stavby jsou cca 77 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo 

prostavěno cca 28 mil. Kč ze státního rozpočtu a cca 2 mil. Kč 

z vlastních zdrojů Povodí Vltavy, státní podnik.
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Litavka, Králův Dvůr- úprava koryta v ř.km 5,8 – 7,1

V červnu 2008 byla zahájena stavba protipovodňové ochrany části města Králův Dvůr. 

Navržená úprava zajišťuje v úseku ř.km 5,821 – 7,120 vodního toku Litavky ochranu obytné 

a průmyslové zóny proti kulminačnímu průtoku 
Q
100.

Stavba řeší zkapacitnění koryta toku Litavky v daném úseku, a to jeho rozšířením zejména 

do levého břehu. Nové koryto je navrženo jako složený lichoběžník s šířkou koryta 

ve dně kynety 13 m, šířkou levobřežní bermy 6 m a sklonem svahů 1:3. Opevnění svahů je 

částečně kamennou rovnaninou a částečně zatravněním. Ve dně koryta toku jsou navrženy 

stabilizační příčné prahy a solitérní kameny vyčnívající ze dna.

V místě, kde se trasa Litavky (levý břeh) přimyká k tělesu dálnice D5, je navržena opěrná zeď. 

Opěrná zeď je navržena jako železobetonová tížná s kamenným obkladem na líci. Výška zdi nade 

dnem v jejím nejvyšším místě je 4,5 m, celková délka 150 m.

Na pravém břehu je navržena ochranná zídka, která vymezuje rozlivnou hranici hladiny 
Q
100 

a zabraňuje vylití vody z koryta na pravém břehu. Zídka je navržena jako železobetonová tížná s kamenným 

obkladem líce. Celková délka zídky je 955 m. V zídce jsou umístěna mobilní hrazení v místech křížení s komunikacemi.

Součástí stavby jsou další objekty, upravená obslužná cesta na levém břehu, úpravy na vyústěních do Litavky a výsadba nových 

cca 400 ks stromů v území dotčeném stavbou.

Celkové náklady stavby jsou cca 90 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno cca 68 mil. Kč 

ze státního rozpočtu a cca 1 mil. Kč z vlastních zdrojů Povodí Vltavy, státní podnik.
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Významné investiční stavby hrazené z vlastních zdrojů

Vodní dílo Orlík – provozní objekt

V průběhu roku probíhala výstavba nového provozního objektu na vodním díle Orlík. Stavba byla zahájena v lednu 2008 

a dokončení se předpokládá v první polovině roku 2009. V průběhu roku 2008 byla postavena kompletní hrubá stavba 

a dokončeny vnitřní prostory pro zázemí provozovatele, v roce 2009 budou dokončeny okolní terénní úpravy , třetí nadzemní 

podlaží budovy a přestavba provozních prostor v hrázi. 

Celkové náklady stavby jsou cca 51 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno 37 mil. Kč.

Malá vodní elektrárna Troja 

Na konci roku 2007 byla zahájena výstavba malé vodní elektrárny u jezu 

v Praze - Troji na Vltavě. Elektrárna je budována na levém břehu 

Vltavy na ostrově mezi plavebním kanálem a řekou. Budou v ní umístěny 

dvě horizontální přímoproudé Kaplanovy turbiny s kuželovým převodem, 

hltností 2 x 40 m3/s a celkovým výkonem 2 MW.

V roce 2008 byla dokončeno zajištění stavební jámy a byly prováděny 

betonářské práce na vtokovém a výtokovém objektu a spodní stavbě 

elektrárny. K 9. prosinci 2008 byla zajištěna stavební připravenost k zahájení 

montáže turbin, smluvně požadovaná k 19. lednu 2009. Dokončení stavby 

a zahájení provozu se předpokládá v srpnu 2009, přičemž od července 

budou probíhat předpkomlexní a následně i komplexní 

zkoušky instalovaných turbin. 

Celkové náklady stavby jsou cca 347 mil. Kč, přičemž v roce 2008 

bylo prostavěno 173 mil. Kč.

Malá vodní elektrárna Římov – rekonstrukce elektrobloku

V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce elektrobloku malé vodní elektrárny Římov, 

spočívající v kompletním přestrojení elektrotechnologie rozvoden, součástí bylo i osazení 

transformátoru vlastní potřeby pro vodní dílo Římov. 

Celkové náklady stavby byly cca 6 mil. Kč, přičemž v roce 2008 bylo prostavěno 5 mil. Kč.

Otava, Strakonice – zvýšení levého břehu, ř.km 54,240 – 54,640

Stavba byla zahájena i dokončena v roce 2008, přičemž se jedná o navýšení původní nábřežní zdi Otavy na soutoku s Volyňkou 

v délce cca 400 m, částečné přespárování této zdi a doplnění kamenného záhozu k patě zdi. Tato stavba navazuje, respektive 

doplňuje, protipovodňová opatření realizovaná a připravovaná v městě Strakonice. 

Celkové náklady stavby byly cca 3,5 mil. Kč.

Malá vodní elektrárna Troja.

Malá vodní elektrárna Troja.
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Vodní dílo Orlík – stavba provozního objektu.

Vodní dílo Orlík – stavba provozního objektu.
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Vodní dílo Sedlice – rozšíření systému měření 

Pro sledování vztlakových a průsakových poměrů bylo těleso hráze doplněno systémem vztlakových a piezometrických vrtů. 

Pomocí vystrojených vztlakoměrných vrtů se bude měřit tlak vody v úrovni základové spáry, piezometrické vrty budou sloužit 

jako pozorovací sondy a pomocí nich se bude sledovat úroveň hladiny vody ve zdivu hráze. Vybudováno bylo celkem 7 vrtů 

celkové délky cca 125 m. 

Celkové náklady stavby byly cca 2 mil. Kč.

Srážkoměrné stanice a limnigraf v povodí vodního díla Želivka

(Lesná, Korce, Padov a Samšín)

Stavby spočívají ve fázi přípravy v určení nejvhodnější lokality jak pro potřeby srážkoodtokového 

modelu, tak i majetkoprávních vztahů a možnosti získání potřebných sítí. Pro vlastní stavbu je nutné 

zřídit elektrickou přípojku a vybudování vlastní konstrukce pro osazení vyhřívané měřící stanice. 

Limnigraf byl vybudován umístěním tlakového čidla do známého profi lu toku.

Údaje z nově vybudovaných stanic slouží pro rozšíření vstupních dat 

do srážkoodtokového modelu povodí vodní nádrže Švihov - Želivka.

Celkové náklady všech staveb byly cca 1 mil. Kč.
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Vodní dílo Smíchov – provizorní hrazení povodňové uzavírky plavebního kanálu

Pro zajištění možnosti samostatného zahrazení protipovodňové uzavírky šířky 15 m na vtoku do horního plavebního kanálu 

plavební komory Smíchov bylo nutné dobudovat nové povodní drážky pro vložení nově vyrobených vodorovných hradících 

plovoucích prvků na celou výšku vzpěrných vrat.

Celkové náklady stavby byly cca 4 mil. Kč.

Malá vodní elektrárna Štvanice – propojení s velínem plavební komory

Pro racionalizaci řízení, napájení a využití potenciálu vodního díla bylo předmětem díla silnoproudé kabelové propojení 

stávajících rozvaděčů vlastní spotřeby malé vodní elektrárny a hlavního rozvaděče plavební komory v délce 410 m, včetně 

příslušných úprav obou rozvaděčů pro účel snížení provozních nákladů, zvýšení zabezpečení proti výpadku napájení plavební 

komory a umožnění napájení čerpadel prosáklé vody malé vodní elektrárny z dieselagregátu. Souběžně s tímto nn kabelem 

je položen optický kabel v délce 600m mezi novým rozvaděčem na velínu malé vodní elektrárny a stávajícím rozvaděčem 

RACK na velínu plavební komory, pro začlenění duplexní komunikace malé vodní elektrárny do stávající telefonní ústředny 

na plavební komoře. Dále bylo předmětem díla nové připojení řízení jezu optickým kabelem na řídící systém plavební komory, 

rozšířen systém elektrického požárního systému na plavební komory o zabezpečení dílny a denní místnosti obsluhy.

Součástí prací byly i stavební práce na velínu plavební komory spočívající ve výměně oken za otvíravé plastové s pokovenými 

skly a na velínu malé vodní elektrárny v rekonstrukcí sociálního zařízení.

Celkové náklady všech staveb byly cca 6 mil. Kč.

Technicko-bezpečnostní dohled
V roce 2008 byly v rámci technicko-bezpečnostního dohledu plněny pravidelné činnosti předepsané zákonem č. 254/2001 Sb., 

vyhláškou č. 471/2001 Sb. a programy technicko-bezpečnostního dohledu pro jednotlivá vodní díla. Rovněž všechny činnosti 

specifi kované ve smlouvě o technicko-bezpečnostním dohledu s pověřenou organizací Vodní díla - TBD, a.s. 

pro rok 2008 byly splněny. 

V průběhu roku 2008 bylo provedeno 21 plánovaných technicko-bezpečnostních prohlídek vodních děl I., II. a III. kategorie 

a 8 technicko-bezpečnostních prohlídek vodních děl IV. kategorie. 

Z výsledků technicko-bezpečnostního dohledu vyplývá, že všechna vodní díla Povodí Vltavy, státní podnik, jsou v bezpečném 

a provozuschopném stavu.
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Hydrologická situace
Rok 2008 lze vyhodnotit jako rok hydrologicky podprůměrný, bez výraznějších 

hydrologických extrémů. Průměrný průtok v měrném profi lu povodí Vltavy Praha Malá 

Chuchle byl 99 m3/s-1 tj. 67 % dlouhodobého ročního průměru.

Teplotně byl celý rok s výjimkou ledna, února, června a listopadu normální, únor a listopad byly 

silně nadnormální, leden a červen byly pouze nadnormální. Z důvodů vysokých teplot v zimních měsících bylo akumulované 

množství vody ve sněhové pokrývce minimální, sněhová pokrývka se udržovala pouze ve vysokých polohách. Srážkově byl celý 

rok s výjimkou podnormálního června rovněž normální. Zimní měsíce byly díky kombinaci nadprůměrných teplot a převážně 

dešťovým srážkám průtokově přibližně průměrné, leden byl mírně nadprůměrný a únor mírně podprůměrný. 

Průtokově nadprůměrný byl pouze březen, kdy byly zaznamenány jediné dvě povodňové epizody. První se začala vyvíjet již 

na přelomu února a března a kulminovala 1. března. Příčinná srážka představovala na Šumavě až 100 mm/24 h. V povodí Vltavy 

byl zaznamenán 1. stupeň povodňové aktivity na horní Blanici, místy na Radbuze a Úhlavě, 2. stupeň povodňové aktivity 

na Teplé i Studené Vltavě. Výrazně bylo zasaženo povodí Otavy, Vydra v Modravě, Křemelná ve Stodůlkách a Otava v Rejštejně 

a Sušici dosáhly úrovně 3. stupně povodňové aktivity. Kulminační průtok Vydry přitom odpovídal 10 l.p., V Sušici téměř 20 l.p., 

ještě v Katovicích a Písku byl krátkodobě dosažen 2. stupeň povodňové aktivity. Další srážková situace byla 13. – 15.března, 

kdy byly v důsledku výrazných dešťových srážek na J a JZ území zaznamenány vzestupy hladin v povodích horní Vltavy a horní 

Berounky při dosažení 1. stupně povodňové aktivity na Teplé Vltavě a horní Otavě v Sušici.

Následující jarní měsíce byly průtokově jako celek mírně podprůměrné, přičemž toky v JZ části povodí Vltavy pramenící 

na Šumavě byly ještě průtokově normální (Vltava, Otava a Berounka), podnormální byly toky na JV území (Lužnice a Sázava). 

Teplotně nadnormální a srážkově podnormální červen byl počátkem průtokově podprůměrného období na celém povodí, které 

trvalo až do konce roku díky vytvořenému srážkovému defi citu, ačkoli následující měsíce byly již teplotně i srážkově normální.

Sněhová pokrývka se ve vyšších polohách počala vytvářet již v říjnu, avšak v následujícím silně teplotně nadnormálním 

listopadu zcela zmizela. Trvalá sněhová pokrývka se vytvořila až v prosinci, a to také pouze ve vyšších polohách.

Hospodaření s vodou v nádržích
Manipulace na všech nádržích ve správě Povodí Vltavy, státní podnik byly v roce 2008 prováděny v souladu s platnými 

manipulačními řády. S vodou se v nádržích hospodařilo tak, že byly splněny všechny účely jednotlivých vodních děl. Na nádržích 

Vltavské kaskády, stejně jako na hlavních vodárenských nádržích (Švihov, Římov), se objem vody v zásobních prostorech 

pohyboval během roku s ohledem na aktuální hydrologickou a provozní situaci. Nedošlo k žádnému významnému omezení funkcí 

nádrží a z hlediska množství akumulované vody nebyly zaznamenány žádné mimořádné události.

Manipulační řády a záplavová území
V roce 2008 vodohospodářské dispečinky státního podniku Povodí Vltavy zpracovaly 10 revizí manipulačních řádů předepsaných 

příslušnými vodoprávními úřady. Zároveň bylo zpracováno, vodoprávně projednáno a schváleno 7 nových manipulačních řádů 

pro vodní díla ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

V roce 2008 byla vymezena a stanovena další záplavová území podél vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. 

Byly také provedeny aktualizace již stanovených záplavových území. 

Z celkového počtu 4876,79 km vodních toků ve správě státního podniku Povodí Vltavy je v současné době vymezeno 4116,13 km 

(84,4 %) záplavových území podél významných i drobných vodních toků. Vodoprávními úřady je stanoveno 4071,77 km 

(83,49 %) záplavových území na vodních tocích.
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Provoz Vltavské vodní cesty
Na plavebních komorách Vltavské vodní cesty bylo v roce 2008 proplaveno 

56 746 lodí, z toho 8625 nákladních (15%), 11301 sportovních (20%), 

33256 osobních (59%) a 3564 ostatních (6%).

Celková tonáž proplaveného materiálu na všech plavebních komorách Vltavské vodní 

cesty činila téměř 15 mil. tun.

Nejvytíženější komorou byla stejně jako v minulých letech plavební komora Smíchov, 

kterou bylo v roce 2008 proplaveno celkem 28622 lodí, s největším zastoupením osobních lodí.

Plavební odstávka na Vltavské vodní cestě proběhla ve dnech 1. října – 28. října 2008.

K omezení plavby vyvolanému hydrologickou situací došlo na plavební komoře vodního díla Kořensko 

z důvodu poklesu hladiny vodního díla Orlík.

Vlavská vodní cesta 

–  zastoupení druhů 

proplavených lodí
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Vltavská vodní cesta – Počet proplavených lodí v letech 1999 – 2008

rok nákladní osobní sportovní jiné celkem

1999 9483 24902 5348 1111 41732

2000 11144 26281 6181 1644 45606

2001 7402 27685 6412 1326 42825

2002 4516 20900 4175 1630 31221

2003 6537 24551 4811 2593 38492

2004 9048 26806 7136 2920 45910

2005 6487 30053 8306 2604 47450

2006 4829 28153 9106 2579 44667

2007 7937 31253 10614 2800 52604

2008 8625 33256 11301 3564 56746
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Činnost měřících plavidel 

Činnost měřících plavidel v roce 2008 byla zaměřena zejména na:

•  Kontrolu plavební dráhy.

•  Měření pro zvyšování parametrů a spolehlivosti vodních cest.

•  Měření podkladů pro projektové dokumentace na zajištění plavebních hloubek a plavebních podmínek.

•  Měření vodárenských nádrží.

Loď Valentýna II. prováděla měření na labsko-vltavské vodní cestě v období téměř celého roku, než došlo v Ústí nad Labem 

k jejímu poškození při plavební nehodě. 

Měření byla prováděna pro:

•  Ředitelství vodních cest – úžina Chvatěruby, regulovaný úsek Labe: Hřensko – Děčín a překladiště ve Vaňově.

•  Povodí Labe, státní podnik, Roudnice nad Labem – dílčí části v úseku přístav Mělník – Střekov.

•  Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – Vltavská vodní cesta, v úseku Vraňany – Štěchovice.

Loď Joska prováděla měření zejména pro: 

•  Povodí Ohře, státní podnik – přehrada Fláje.

•  Ředitelství vodních cest – řeka Morava v úseku Bělov – Kroměříž a řeka Vltava v části zdrže vodního díla Kořensko.

•  Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava – vodní dílo Lipno II.

•  Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – řeka Vltava v Praze (Mánes, Vyšehrad).

Tržby dosáhly v roce 2008: 4,196 mil. Kč.

Havarijní služba
Při řešení havárií postupovali zaměstnanci Povodí Vltavy, státní podnik podle platné legislativy, zejména podle ustanovení 

§§ 40 až 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu roku 2008 bylo státnímu podniku Povodí Vltavy oznámeno celkem 85 havárií. Z tohoto počtu bylo v 62 případech 

prokázáno zhoršení, či přímé ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 

Havarijním únikem závadných látek byly ve 47 případech přímo zasaženy nebo ohroženy povrchové vody, z toho se jednalo ve 

22 případech o vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. V jednom případě došlo k havárii na hraničním vodním toku, 

šestkrát byla havárie zaznamenána v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Nejčastější příčinou havárií byl únik ropných látek – 45 případů, dále únik organických látek – 10 případů, v dalších 8 případech 

se jednalo o jiné závadné látky nebo kombinaci předchozích. V důsledku havárií došlo 5x k úhynu ryb.

Z  havárií na povrchových a podzemních vodách v roce 2008 nebyla žádná takové povahy, aby došlo k dlouhodobému zhoršení 

jakosti vod. Z předchozího roku pokračuje sanace podzemních vod po havárii v obci Statenice.
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Výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách 
V roce 2008 bylo u Povodí Vltavy, státní podnik v provozu 17 malých vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 

18,4 MW. Celková výroba elektřiny v tomto roce dosáhla 82,039 GWh. Z hydrologického hlediska nebyla pro výrobu v malých 

vodních elektrárnách příliš příznivá druhá polovina roku, kdy byly zaznamenány minimální průtoky vody. 

Výroba MVE za rok 2008 – MWh

Libčice – Dolany 25 604,082

Štvanice 17 173,972

Vraňany 11 283,675

Klecany 6 705,069

Podbaba 8 426,798

Římov 3 177,352

Želivka 2 334,440

Lipno 2 482,595

Nýrsko 1 544,403

Větřní 846,424

Trnávka 479,226

Žlutice 642,774

Lučina 662,353

Loučovice 343,691

Veselí n. L. 192,289

Hořín 97,153

Humenice 42,186

Celkem 82 039,425
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Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Veškeré aktivity, které souvisejí se správou povodí a vodních toků, 

byly prováděny v souladu s platnou legislativou v oblasti životního 

prostředí. Do procesu přípravy investičních akcí a oprav byly aktivně 

zapojeny orgány ochrany přírody a jejich připomínky a podněty byly při 

realizaci akcí zohledněny. 

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pokračovalo zjišťování výskytu zvláště 

chráněných druhů živočichů ve vodních tocích a nádržích. Při realizaci stavebních akcí, které 

vyžadovaly snížení vodní hladiny ve zdržích, byly provedeny orientační průzkumy zaměřené 

zejména na výskyt velkých druhů mlžů. V případě jejich výskytu byl neprodleně proveden 

záchranný transfer. 

Rybí přechod – Sázava – jez Budín, kartáčový rybí přechod

Tento nový typ rybího přechodu byl v ČR instalován vůbec poprvé. Byl vybudován ve sportovní propusti 

jezu Budín na Sázavě ( ř.km 58). Základem rybího přechodu jsou plastové desky s předvrtanými otvory, 

do kterých jsou vkládány svazky pružných polyetylenových prutů s oválným průřezem o délce 40 – 60 cm – kartáčů. Jednotlivé 

desky jsou uloženy podle předem navrženého a spočítaného schématu do sportovní propusti. Průchodem vody přes kartáče 

dochází k tlumení energie vody, tím dochází ke snížení a rozdělení rychlostí v profi lu propusti.

Po dokončení stavby bylo po dobu jednoho měsíce v jarním období provedeno ichtyologické sledování, které ověřilo funkčnost 

tohoto rybího přechodu.

Celkové náklady stavby byly cca 500 tis. Kč.

Plánování v oblasti vod
Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti 

povodí Dolní Vltavy, zpracoval v roce 2008 návrhy těchto plánů podle příslušných ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod 

a zveřejnil je k připomínkám veřejnosti a uživatelům vody.

Termíny pro dokončení jednotlivých fází zpracování návrhů plánů oblastí povodí a pro jejich zveřejnění určovaly i v roce 

2008 časové plány a programy prací pro zpracování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy schválené 

příslušnými krajskými úřady v říjnu 2006. Všechny termíny určené těmito časovými plány a programy prací pro rok 2008 byly 

včas splněny.

Na počátku roku 2008 schválily krajské úřady předběžné přehledy významných problémů nakládání s vodami zjištěných 
v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy, zpracované a zveřejněné k připomínkám v roce 2007, které byly 

završením přípravných prací zpracování plánů oblastí povodí, a které slouží mimo jiné jako zadání, na co se mají první plány 

oblastí povodí zejména zaměřit. 

V prvním pololetí 2008 se práce při pořizování plánů oblastí povodí soustředily zejména na zpracování prvních ucelených 
návrhů plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy, které byly ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady 

dokončeny v dubnu 2008. V polovině června 2008 byly rovněž dokončeny stručné souhrny návrhů těchto plánů a webové 

aplikace pro účely zveřejnění těchto plánů k připomínkám veřejnosti. V období od 1. července do 31. prosince 2008 pak byly 

návrhy plánů oblastí povodí zveřejněny na webových stránkách státního podniku Povodí Vltavy (www.pvl.cz) k připomínkám 

veřejnosti. V listinné podobě byly dostupné na kontaktních místech státního podniku Povodí Vltavy a v určených odborech 

Sázava, jez Budín - rybí přechod.

Sázava, jez Budín - rybí přechod.
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příslušných krajských úřadů. Oznámení o zveřejnění návrhů plánů oblastí povodí 

bylo vyvěšeno na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, na portálu 

veřejné správy, a na úředních deskách dotčených krajských úřadů a všech dotčených 

obcí v našich oblastech povodí. 

Ve druhém pololetí roku 2008, kdy byly návrhy plánů oblastí povodí zveřejněny 

k připomínkám, byly práce na pořizování plánů oblastí povodí zaměřeny v převážné míře 

na zpřesnění a doplnění jejich programů opatření, zejména souboru opatření v povodí vodárenské 

nádrže Švihov, komplexu opatření na ochranu před povodněmi, revitalizačních opatření na vodních tocích, zprostupnění 

příčných překážek na vodních tocích pro vodní živočichy, problémy starých ekologických zátěží a aktualizace opatření v oblasti 

dostavby a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod. K této problematice se uskutečnila celá řada jednání s krajskými 

úřady a příslušnými odbornými organizacemi.

V roce 2008 rovněž pokračovaly činnosti související s povinností posoudit vliv plánů oblastí povodí na životní prostředí podle 

příslušných právních předpisů. V lednu 2008 byla dokončena tři Oznámení koncepcí – plánů oblastí Horní Vltavy, Berounky 
a Dolní Vltavy, pro účely posuzování jejich vlivů na životní prostředí, které byly následně předány Ministerstvu životního 

prostředí ČR k zahájení zjišťovacích řízení. Závěry těchto zjišťovacích řízení obdržel státní podnik Povodí Vltavy v květnu 2008. 

Ve druhém pololetí 2008 potom proběhla výběrová řízení na posuzovatele – zpracovatele dokumentace a posudku vlivu plánů 

oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy na životní prostředí a vybraní posuzovatelé provedli do konce roku 2008 

vyhodnocení závěrů výše uvedených zjišťovacích řízení.

Dalším významným úkolem bylo pokračování programů provozního monitoringu 
povrchových vod sestavených v roce 2006 pro oblast povodí Horní Vltavy, pro 

oblast povodí Berounky a pro oblast povodí Dolní Vltavy a aktualizovaných 

v říjnu 2007. Průběžně byly rovněž realizovány úkoly Podrobného plánu 

zapojení veřejnosti a uživatelů vody pro plány oblastí povodí Horní Vltavy, 

Berounky a Dolní Vltavy v roce 2008.

I v roce 2008 probíhala spolupráce s příslušnými kraji, krajskými úřady 

a s Asociací krajů České republiky. Návrhy plánů oblastí povodí byly projednány 

komisemi pro plány oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy 

na společném zasedání v dubnu 2008. Připomínky členů komisí a jejich vypořádání pak 

bylo projednáno na samostatných zasedáních komisí v červnu 2008. Návrhy plánů oblastí 

povodí byly kromě toho představeny v průběhu května 2008 na seminářích krajských úřadů 

zainteresovaným odborům krajských úřadů a vodoprávním odborům obcí s rozšířenou působností 

a dále i Radě Středočeského a Radě Plzeňského kraje.

Při pořizování Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, probíhala 

v roce 2008 úzká spolupráce nejen s ostatními správci povodí jako pořizovateli dalších plánů oblastí povodí v České republice, 

ale prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a komisí pro hraniční vody také s německými a rakouskými 

partnery v rámci pořizování „Mezinárodního plánu povodí Labe“. 
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Vodohospodářská bilance
Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí sestavil v roce 2008 vodohospodářskou bilanci roku 2007 v souladu 

s vodním zákonem, vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení 

a o údajích pro vodní bilanci a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ČR č.j. 25248/2002-6000 ze dne 

28.srpna 2002. Vzhledem k vymezení oblastí povodí byly sestaveny vodohospodářské bilance ve třech oblastech povodí, a to 

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2007, Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Berounky za rok 

2007 a Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2007. Prostřednictvím internetových stránek Povodí Vltavy, 

státní podnik, byly výstupy hodnocení ve formě jednotlivých zpráv zpřístupněny veřejnosti od 1. listopadu 2008.

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy 

bylo v evidenci pro vodní bilanci ve všech třech oblastech povodí evidováno celkem 4 514 míst užívání vody s povoleným 

množstvím přesahujícím 6 000 m3 v kalendářním roce nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, z toho bylo 602 odběrů povrchové 

vody, 1 858 odběrů podzemní vody, využívaných přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 

2 054 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových. Dále bylo evidováno 78 vzdouvání a akumulací 

povrchových vod s povoleným objemem vzduté vody nebo akumulovaným objemem přesahujícím 1 000 000 m3. 

Z této evidence byly pro sestavení vodohospodářských bilancí za rok 2007 ve všech třech oblastech povodí využity 

údaje ohlášené povinnými subjekty celkem pro 194 odběrů povrchové vody, 1 199 odběrů podzemní vody, využívaných 

přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 1 265 vypouštění odpadních a důlních vod do vod 

povrchových a 65 vzdouvání a akumulací povrchových vod. Údaje ohlášené povinnými subjekty za rok 2007 součástí 

informačního systému veřejné správy a podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů 

v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních 

systémů veřejné správy byly státním podnikem Povodí Vltavy, uloženy na Vodohospodářský informační portál.

Vzhledem ke změnám v platnosti povolení k odběrům povrchových a podzemních vod i v platnosti povolení k vypouštění 

odpadních vod po 1. lednu 2008 (zákon č. 20/2004 Sb.), byly zahájeny práce na sestavení vodohospodářské bilance současného 

stavu roku 2008 množství a jakosti povrchových a podzemních vod podle nových platných povolení. Pro bilanční hodnocení 

byla, stejně jako pro sestavení bilance současného stavu podle původně platných povolení, aplikována metoda simulačního 

modelování vymezením vodohospodářské soustavy povrchových vod, pomocí expertního přiřazení byla zohledněna i vzájemná 

interakce povrchových a podzemních vod. Výsledky hodnocení množství a jakosti povrchových a podzemních vod v rámci 

vodohospodářské bilance současného stavu roku 2008 podle povolení budou uloženy do již vytvořené interaktivní mapové 

aplikace. Tato aplikace pro hodnocení současného a výhledového stavu je již nyní zpřístupněna pracovníkům vybraných 

organizačních složek Povodí Vltavy, státní podnik, a umožňuje prohlížení i vyhledávání prostorových informací, tisk tématických 

map a obsahuje rovněž výstupy příslušných hodnocení ve formě tabulek a grafů.

Výsledky vodohospodářských bilancí jsou tak základním a nejvýznamnějším podkladem pro vydávání stanovisek a vyjádření 

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí pro rozhodovací činnost vodoprávních úřadů všech stupňů včetně ústředních 

vodoprávních úřadů.
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Hodnocení množství povrchových vod 
Vodohospodářská bilance množství povrchových vod za rok 2007 byla sestavena pro 22 profi lů v oblasti 

povodí Horní Vltavy (10 kontrolních profi lů státní sítě a 12 kontrolních profi lů vložených), 21 profi lů v oblasti 

povodí Berounky (8 kontrolních profi lů státní sítě a 13 kontrolních profi lů vložených) a 10 profi lů v oblasti povodí Dolní 

Vltavy (7 kontrolních profi lů státní sítě a 3 kontrolní profi ly vložené). Bilanční hodnocení, které spočívá v porovnávání zdrojů 

povrchové vody s požadavky na tyto zdroje, bylo v roce 2007 ve všech třech oblastech povodí méně příznivé než v předchozím 

roce a výsledky bilančního hodnocení odpovídají hydrologické situaci roku 2007. 

V oblasti povodí Horní Vltavy byl v roce 2007 v 95,8 % případů vyhodnocen uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů BS1 a BS2. 

Napjatý stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS3, byl v roce 2007 vyhodnocen v 6ti profi lech, v 11ti měsících kalendářního 

roku 2007, což představuje 4,2 % celkového počtu měsíců. Pasivní bilanční stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS5 (průměrný 

měsíční průtok nižší než návrhový minimální zůstatkový průtok – MZP) byl v roce 2007 vyhodnocen v 8mi profi lech, a to ve 

14 měsících kalendářního roku 2007, což představuje 5,3 % celkového počtu měsíců. V některých kontrolních profi lech 

přesahoval průměrný roční průtok za kalendářní rok 2007 dlouhodobý průměrný průtok Qa (Vltava, Otava), ale naopak 

v mnohých profi lech dosahoval pouze 50 až 70 % dlouhodobého průměrného průtoku Qa (Malše, Stropnice, Nežárka, Lužnice, 

Blanice, Lomnice a Skalice). Z hlediska porovnání dlouhodobých charakteristických průtoků v jednotlivých měsících byl rok 

2007 v letních měsících červen, červenec a srpen výrazně suchý. V těchto měsících byly naměřeny průtoky (resp. i vyhodnoceny 

neovlivněné průtoky) nižší než je dlouhodobý minimální měsíční průtok hodnoceného měsíce (Římov na Malši, Lásenice a Hamr 

na Nežárce, Bechyně na Lužnici, Heřmaň na Blanici a Varvažov na Skalici). 

V oblasti povodí Berounky byl v roce 2007 v 96 % případů vyhodnocen uspokojivý a vyvážený stav 

vodních zdrojů BS1 a ve 4 % případů BS2, výsledky hodnocení odpovídají hydrologické situaci. 

Napjatý stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS3 resp. BS4, nebyl v roce 2007 vyhodnocen. 

Pasivní bilanční stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS5 byl v roce 2007 vyhodnocen 

ve 3 profi lech, a to ve 3 měsících kalendářního roku 2007, což představuje 1,2 % celkového 

počtu měsíců. Ve 4 kontrolních profi lech byl průměrný roční průtok za kalendářní rok 2007 

vyšší než dlouhodobý průměrný průtok Qa, avšak rozkolísanost průtoků během roku 

(průměrné měsíční průtoky) nevybočila z normálu. V povodí Berounky (hodnocení závěrového 

profi lu Berounka – Beroun) dosahoval průměrný roční průtok pouze 81 % dlouhodobého 

průměrného průtoku Qa. 

V oblasti povodí Dolní Vltavy byl v roce 2007 v 94 % případů vyhodnocen uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů BS1 

a BS2. Napjatý stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS3, byl v roce 2007 vyhodnocen v 1 profi lu, ve 4 měsících kalendářního 

roku 2007, což představuje 3,5 % celkového počtu měsíců. Napjatý stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS4, byl v roce 2007 

vyhodnocen v 1 profi lu, ve 3 měsících kalendářního roku 2007, což představuje 2,5 % celkového počtu měsíců. Pasivní bilanční 

stav vodních zdrojů, tj. bilanční stav BS5 byl v roce 2007 vyhodnocen ve 2 profi lech, a to v 7mi měsících kalendářního roku 

2007, což představuje 6 % celkového počtu měsíců. Ve všech kontrolních profi lech průměrný roční průtok (měřený, tj. ovlivněný, 

ale i neovlivněný) za kalendářní rok 2007 nižší než je dlouhodobý průměrný průtok Qa. Nepříznivé hodnocení bylo však 

pouze na vodním toku Želivka, který je významně ovlivněn hospodařením na vodárenské nádrži Švihov, kde je rozhodnutím 

vodoprávního úřadu upřednostněn odběr vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou před požadavkem na výši minimálního 

průtoku. Dalším vodním tokem s nepříznivým hodnocením je Bakovský potok, na kterém byly v kontrolním profi lu Velvary v roce 

2007 naměřeny průtoky, které v ročním průměru dosahovaly cca 25 % dlouhodobých normálu. Vodní tok nebyl ovlivněn. 
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Hodnocení jakosti povrchových vod v období 2006 – 2007
Hodnocení jakosti povrchových vod v období let 2006 až 2007 bylo podrobněji zaměřeno na 27 největších vodních toků v celém 

povodí Vltavy (10 vodních toků v oblasti povodí Horní Vltavy, 9 vodních toků v oblasti povodí Berounky a 8 vodních toků 

v oblasti povodí Dolní Vltavy). V těchto vodních tocích byla jakost povrchové vody sledována celkem ve 190 profi lech. 

Při hodnocení základních ukazatelů jakosti vody podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb., byly hodnoty imisních standardů (jako C
90

) dodrženy u BSK
5
 (6 mg/l) u 69 % profi lů, u CHSK

Cr
 (35 mg/l) u 78 % 

profi lů, u amoniakálního dusíku (0,5 mg/l) u 72 % profi lů, u dusičnanového dusíku (7 mg/l) u 88 % profi lů, u celkového fosforu 

(0,2 mg/l) pouze u 53 % profi lů. 

V závěrečném profi lu Vltavy (Zelčín) před soutokem s Labem bylo v období 2006-2007 hodnoceno podle nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., celkem 94 ukazatelů. Imisním standardům vyhovuje 90 ukazatelů 

(96 %), nevyhovují ukazatelé kyselina ethylendiamintetraoctová, nerozpuštěné látky, celkový fosfor a pH.

Jakost povrchových vod ve vodních tocích v povodí Vltavy se oproti předcházejícímu dvouletí nijak výrazně nezměnila. 

V uzávěrových profi lech největších vodních toků byl z hlavních ukazatelů jakosti vody zaznamenán mírný pokles u BSK
5
 (Malše, 

Střela, Stropnice, Mastník a Bakovský potok), celkového fosforu (Malše, Kocába, Vltava, Sázava, Želivka, Trnava, Mastník 

a Bakovský potok). Znatelný pokles o třídu jakosti vody v klasifi kaci podle ČSN 75 7221 byl zaznamenán u ukazatele amoniakální 

dusík na vodních tocích Berounka, Klabava a Vltava; na dalších tocích byl zaznamenán pokles v rámci třídy jakosti vody (např. 

Střela, Otava, Sázava). Ve většině uzávěrových profi lů největších vodních toků došlo oproti předchozímu dvouletí ke zlepšení 

jakosti povrchové vody v ukazateli dusičnanový dusík. V některých uzávěrových profi lech byl zaznamenán u některých ukazatelů 

mírný nárůst znečištění oproti předchozímu hodnocenému období, ale převážně v hranicích tříd jakosti vody podle ČSN 75 7221. 

Jedním z ukazatelů jakosti vody, ve kterém došlo ke zhoršení o třídu jakosti vody je ukazatel chlorofyl-a, a to v dolních úsecích 

vodních toků Úhlavy, Klabavy, Malše, Nežárky a Mastníku. Jakost vody v dolním úseku Sázavy a Berounky v tomto ukazateli 

stále odpovídá až nejhorší V. třídě jakosti, v dolní části Vltavy se drží na IV. třídě jakosti. Tento stav je způsoben vyššími 

koncentracemi anorganických živin v povrchových vodách (zvláště fosforu), které vytvářejí vhodné podmínky pro nežádoucí růst 

vodních mikroorganismů.

Pozn.: hodnota C
90

 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l

Charakteristická hodnota

podle čl. 4.4 a 4.6 

ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti 

podle ČSN 75 7221

 Vltava - vývoj jakosti povrchové vody v profilu Zelčín, říční km 4,50 před ústím do Labe Období: 1992 – 2007, ukazatel: fosfor celkový (mg/l)
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0

Pozn.: hodnota C
90

 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 0,2 mg/l

Pozn.: hodnota C
90

 podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 6 mg/l

Charakteristická hodnota

podle čl. 4.4 a 4.6 

ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti 

podle ČSN 75 7221

Charakteristická hodnota

podle čl. 4.4 a 4.6 

ČSN 75 7221

Průměr

Hranice třídy jakosti 

podle ČSN 75 7221

Berounka - vývoj jakosti povrchové vody v profilu Lahovice, říční km 0,60 před ústím do Vltavy Období: 1985 – 2007, ukazatel: fosfor celkový (mg/l)

Průběh podélného profilu jakosti povrchové vody ve Vltavě Období: 2006 – 2007, ukazatel: biochem. spotř. kyslíku (BSK-5)(mg/l)

 PŘÍTOKY ř. km

1 Bakovský p.(+ČOV Velvary) 13,6

2 Zákolanský potok 21,9

3 Berounka 63,2

4 Sázava 78,5

5 Kocába 82,8

6 Otava 169,2

7 Lužnice 202,6

8 Bezdrevský p.(+ČOV Zliv) 230,9

9 Malše 240,1

10 Kájovský p.(+ČOV Kájov) 281,3

11 Studená Vltava 376,7

 VODNÍ DÍLA ř. km 

1 Vrané nad Vltavou 71,3

2 Štěchovice 84,3

3 Slapy 91,6

4 Kamýk 134,7

5 Orlík 144,7

6 Kořensko 200,4

7 Hněvkovice 210,4

8 Lipno II 319,1

9 Lipno I 329,5

 ZDROJE ZNEČÍŠTĚNÍ ř. km

1 Lužec 6,9

2 Kralupy nad Vltavou 19,5

3 ÚJV Řež 31,1

4 Roztoky u Prahy 38,2

5 Praha (ÚČOV) 43,3

6 JE Temelín 200,4

7 Týn nad Vltavou 203,4

8 České Budějovice 232,8

9 Český Krumlov+JIP Větřní 279,3

10 Papírny Loučovice 320,7

11 Horní Planá 356,3

12 Lenora 395,5
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Hodnocení množství a jakosti podzemních vod
Hodnocení množství podzemních vod vychází z porovnání maximálních odběrů podzemních vod s minimálními zdroji podzemní 

vody v hodnoceném období. Základní bilanční jednotkou je hydrogeologický rajon – území s obdobnými hydrogeologickými 

poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Za rok 2007 bylo hodnocení poprvé provedeno pro nově vymezené 

hydrogeologické rajony. Nová hydrogeologická rajonizace (Olmer a kol., 2005) poskytla podklad pro vymezení útvarů 

podzemních vod tak, jak to požaduje Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. Hlavním rozdílem proti předchozímu 

přístupu je, že v nové hydrogeologické rajonizaci došlo ke změnám v přiřazení hydrogeologických rajonů k jednotlivým 

oblastem povodí. Hydrogeologické rajony se již nedělí mezi různé oblasti povodí a každý rajon je přiřazen pouze jedné z nich. 

Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí porovnáním charakteristických hodnot zjištěných ukazatelů (vypočtených 

z naměřených hodnot) s limitními hodnotami ukazatelů jakosti podzemních vod. Hodnoceny jsou jednotlivé ukazatele 

jakosti v členění na skupiny hydrogeologických rajonů nebo hydrogeologické rajony v členění na sledované ukazatele jakosti 

podzemních vod.

Z hlediska množství odebírané podzemní vody byly v roce 2007 nejvíce využívány hydrogeologické rajony kvartérních 

a pánevních sedimentů. Podzemní vody byla ze 70 – 80 procent využívána pro vodárenské účely, u nevodárenských odběrů 

dominovalo využití v potravinářském průmyslu, zejména pro výrobu piva a balené vody.

Bilanční hodnocení množství podzemních vod v oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy bylo provedeno pouze 

v hydrogeologických rajonech, ke kterým byly předány potřebné výstupy hydrologické bilance za rok 2007. Velikosti přírodních 

zdrojů nebyly vypočteny celkem pro 14 rajonů. Jedná se o hydrogeologické rajony v kvartérních sedimentech, v jihočeských 

tercierních a křídových pánví a v hydrogeologických rajonech sedimentů permokarbonu – Plzeňská a Žihelská pánev. V těchto 

rajonech nešlo tudíž bilanční zhodnocení množství podzemních vod pro potřeby vodohospodářské bilance zpracovat běžným 

postupem. V hydrogeologických rajonech jihočeských pánví se v hodnocení převážně vycházelo z podrobných podkladů a studií, 

na kterých se významně podílel státní podnik Povodí Vltavy.

V oblasti povodí Horní Vltavy je vymezeno celkem 10 hydrogeologických rajonů. Převážná část oblasti povodí Horní Vltavy se 

nachází v hydrogeologických rajonech v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika, nejvýznamnější z hlediska výskytu 

a oběhu podzemní vody jsou hydrogeologické rajony v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Malá část území se 

nachází v hydrogeologických rajonech kvartérních sedimentů. Pro hodnocení množství podzemních vod bylo v roce 2007 

využito údajů ze 439 odběrů podzemních vod, pro hodnocení jakosti podzemních vod z 592 rozborů. Z vodohospodářského 

hlediska a z hlediska významu režimu podzemních vod jsou v oblasti povodí Horní Vltavy nejvýznamnější hydrogeologické rajony 

situovány v terciárních a křídových sedimentech jihočeských pánví (2140 – Třeboňská pánev – jižní část, 2151 – Třeboňská pánev 

– severní část, 2152 – Třeboňská pánev – střední část a 2160 – Budějovická pánev). Z hlediska množství odebírané podzemní 

vody tyto hydrogeologické rajony patří k nejvíce využívaným a tudíž i k nejvíce ohroženým strukturám. Odběry podzemních 

vod zde v posledních letech téměř dosáhly hodnoty přírodních zdrojů a mnohde byl již dosažen limitní stav možnosti využití 

zastižených vodních útvarů. Vzhledem k této skutečnosti se Povodí Vltavy, státní podnik, i nadále významně podílel, a to 

ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a s významnými odběrateli podzemní vody, na modelovém řešení bilančního 

hodnocení zásob a jakosti podzemní vody v jihočeských pánví. 
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Z výsledků vodohospodářské bilance pro rok 2007 vyplývá, že bilančně napjatou 

lokalitou byla oblast tzv. horusické linie (severní část hydrogeologického rajonu 

2151). V důsledku významného odběru podzemní vody v průměrném množství 105 l/s zde 

v dosahu ovlivnění dochází k podstatnému snižování hladiny podzemní vody a průtoků v místní 

drenážní bázi, což má mj. negativní vliv na evropsky významné lokality – borkovická a mažická 

blata. Z výsledků modelového řešení vycházejí v rámci jihočeských pánví jako bilančně napjaté a problematické ještě další 

lokality, a to území města České Budějovice (hydrogeologický rajon 2160) a prostor Stropnického příkopu (hydrogeologický 

rajon 2140). U většiny významných odběrů situovaných v jihočeských pánví došlo v průběhu roku 2007 v rámci nových 

povolení k přehodnocení povolovaného množství odebírané podzemní vody, byly stanoveny další nové regulační podmínky, 

a to především minimální hladiny podzemních vod, příp. minimální zůstatkové průtoky, byl zpřesněn monitorovací systém 

jednotlivých odběrných míst. Tyto změny vycházejí především z výsledků bilančního hodnocení v celé oblasti v posledních letech 

a povedou k větší ochraně využívaných vodních zdrojů v budoucnu.

Pro zjištění vývoje jakosti podzemní vody v kontaminací nejvíce ohroženém hydrogeologickém rajonu – Budějovické pánvi 

nechalo Povodí Vltavy, státní podnik zpracovat v roce 2007 studii Vyhodnocení jakosti podzemních vod v hydrologickém rajonu 

2160 – Budějovická pánev pomocí modelových simulací, ProGeo 2008. Jakost podzemních vod v pánevní výplni Budějovické 

pánve je ohrožována průnikem kontaminace především v důsledku průmyslové a zemědělské činnosti. Kontaminanty jsou 

do podzemních vod transportovány při průsaku srážkových vod a do hlubších zvodní by mohly být zavlečeny v důsledku 

významného snížení tlakových poměrů v dosahu ovlivnění velkými odběry. Studie se zaměřila na přehled ohrožených oblastí, 

vytypování zdrojů organické i anorganické kontaminace a dokumentuje míru změny koncentrací dusičnanů v podzemní vodě 

v letech 2006 a 2007. Nejvyšší koncentrace dusičnanů se generelně vyskytují po okrajích pánve. Výskyt zvýšených koncentrací 

je přisuzován příronům podzemní vody z oblastí krystalinika. Maximální koncentrace (stejně jako v předchozích letech) byly 

naměřeny ve vrtu DB13 Hlinsko, koncentrace dusičnanů se pohybují okolo hodnoty 45 mg/l.

V oblasti povodí Berounky je vymezeno celkem 13 hydrogeologických rajonů s pestrou geologickou stavbou. Pro hodnocení 

množství podzemních vod bylo v roce 2007 využito údajů z 399 odběrů podzemních vod, pro hodnocení jakosti podzemních 

vod z 301 rozborů. K nejvíce využívaným rajonům patřily hydrogeologické rajony kvartérních sedimentů Mže a Radbuzy. 

Určitá bilanční napjatost pro rok 2007 vychází u hydrogeologických rajonů Plzeňská a Žihelská pánev. Je třeba však brát 

v úvahu, že výpočet byl proveden pouze z odhadu minimálního základního odtoku, a tak v těchto hydrogeologických rajonech 

jako celcích nejsou třeba žádná významná omezení. Přesto je třeba tento výsledek brát v úvahu při případném významném 

navyšování odběrů podzemních vod situovaných v předmětných rajonech.

V oblasti povodí Dolní Vltavy jsou vymezeny 3 hydrogeologické rajony a pro hodnocení množství podzemních vod 

bylo v roce 2007 využito údajů z 361 odběrů podzemních vod, pro hodnocení jakosti podzemních vod z 227 rozborů. 

Nejintenzivněji využívaným hydrogeologickým rajonem v této oblasti povodí byl hydrogeologický rajon 6250 – Proterozoikum 

a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. V krátkém období hodnoceného roku došlo k mírnému překročení bilančního limitu 

u hydrogeologického rajonu 5140 – Kladenská pánev. Vzhledem ke krátkodobému negativnímu ovlivnění a k typu pánevní 

struktury nejsou třeba, ovšem s přihlédnutím k místním podmínkám, žádná celková opatření k omezení odběrů podzemních vod. 
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Ochrana množství a jakosti vod
Nejvýznamnějším nástrojem ochrany vodních poměrů byla v roce 2008 vyjadřovací činnost Povodí Vltavy, státní podnik, 

k záměrům plánovaným na území povodí Vltavy. Plánované záměry, stavby a činnosti byly posuzovány z hlediska jejich souladu 

se zájmy danými Směrným vodohospodářským plánem v platném znění a z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem. 

Zásadní význam mají především stanoviska a vyjádření správce povodí, která vydávají provozní střediska 4 – povrchových 

a podzemních vod závodů, provozní středisko 6 závodu Dolní Vltava a pro nejvýznamnější a největší záměry v povodí Vltavy 

útvar povrchových a podzemních vod generálního ředitelství. Tato stanoviska správce povodí byla v uplynulém roce vydána 

pro povolení k nakládání s vodami (§ 8 vodního zákona), povolení k vybraným činnostem (§ 14 vodního zákona), pro vydání 

stavebních povolení k vodním dílům (§ 15 vodního zákona), pro udělení souhlasů (§ 17 vodního zákona) a pro vydání vyjádření 

(§ 18 vodního zákona).

Celkem bylo vydáno cca 9 800 stanovisek, vyjádření a sdělení správce povodí.

Z hlediska závažnosti možného vlivu na vodní poměry povodí Vltavy byly v uplynulém roce důkladně posouzeny např. 

navrhované záměry staveb vysokotlakého plynovodu DN 1400 v blízkosti hranic se SRN, optimalizace trati Beroun – Praha 

Smíchov pro příměstskou dopravu, zkapacitnění dálnice D1 v úseku Mirošovice-Kývalka nebo modernizace trati Praha – Kladno 

s připojením letiště Ruzyně. Značná pozornost byla rovněž věnována zahájení zjišťovacího řízení k dostavbě jaderné elektrárny 

Temelín a souvisejícím průzkumným pracím, majícím významný dopad do řešeného území. 

Na úseku územního plánování byla zpracována vyjádření k návrhům Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a kraje Vysočina.

V oblasti nakládání s vodami byly posouzeny významné odběry, a to u povrchových vod např. pro Ústav jaderného výzkumu 

v Řeži u Prahy nebo studie zásobování obyvatelstva regionu Křivoklátsko, u podzemních vod pro provozovnu Povltavských 

tukových závodů Nelahozeves společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., Škrobárny Horažďovice a.s. nebo provozovnu společnosti 

HELLUZ cihlářský průmysl v.o.s. v Dolním Bukovsku. V posledním roce byla také vydána stanoviska k rekultivacím starých 

pramenišť a s nimi souvisejícím novým povolením k odběrům podzemní vody (např. Vyšší Brod – prameniště Martínkovský Vrch, 

Chvalšiny – prameniště Vopičák, Nučice – prameniště Výžerky).

S cílem zvýšení odborné úrovně vyjadřovací činnosti byly zpracovány odborné podklady, např. Bilanční hodnocení zásob 
podzemních vod a jejich jakosti v hydrologickém roce 2007 v oblasti jihočeských pánví nebo Obsah radioaktivních látek ve vodní 
nádrži Orlík a jejich přítocích po zahájení provozu jaderné elektrárny Temelín v období roku 2007. Dále pokračovaly práce 

na zpracování dokumentace ochranných pásem II. stupně – zón diferencované ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce 

s cílem dokončení zajištění speciální ochrany tohoto vodního zdroje. 

V roce 2008 spolupracoval státní podnik Povodí Vltavy intenzivně s ústředními vodoprávními úřady a dalšími správními úřady 

při zpracování podkladů pro rozhodování v rámci výkonu státní správy ve vodním hospodářství a v rámci další odborné pomoci 

v souladu s povinnostmi danými mu ustanovením § 54 vodního zákona. Významná a rozsáhlá byla také spolupráce na přípravě 

řady legislativních a odborných technických norem vodního hospodářství.



Činnost vodohospodářských laboratoří
Rok 2008 byl druhým rokem realizace Programu provozního monitoringu povrchových vod 

pro oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy platného pro období pěti let 

(2007 – 2012). Jeho hlavním cílem je nashromáždit dostatek aktuálních a vzájemně 

porovnatelných dat o jakosti vody a vodního prostředí, potřebných k přímému vyhodnocení stavu 

povrchových vod a vodních útvarů. Monitorování jakosti vody v rámci provozního monitoringu probíhalo v roce 2008 na 

cca 400 měrných místech na tekoucích vodách, a na více jak 20 nádržích. V rámci zakázky Výzkumného ústavu 

vodohospodářského VÚV TGM se laboratoře podílely i na Programu situačního monitoringu na stojatých vodách.

Stávající sledování bylo rozšířeno o další skupiny prioritních škodlivých látek (pesticidy, léčiva), pokračovalo sledování 

vybraných biologických složek a rovněž pokračoval i Mezinárodní program měření Labe na měrných profi lech Vltava-Zelčín 

a Berounka-Lahovice.

Náklady na provozní monitoring dosáhly v roce 2008 42 mil. Kč. Provozní monitoring byl hrazen z vlastních zdrojů podniku, 

část týkající se monitoringu pro Rámcovou směrnici byla hrazena z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR 

a Ministerstva zemědělství ČR. 

V oblasti odpadních vod pokračovala kontrolní činnost organizovaná státním podnikem Povodí Vltavy a Státním fondem 

životního prostředí ČR na provádění odběrů a rozborů pro účely kontroly správnosti sledování vypouštěného znečištění 

odpadních vod. Vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy, státní podnik si i v roce 2008 udržely statut kontrolních laboratoří. 

Na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR byly státnímu 

podniku Povodí Vltavy, útvaru vodohospodářských laboratoří poskytnuty prostředky na nákup laboratorní techniky ve výši 

5,372 mil Kč. Za spoluúčasti státního podniku Povodí Vltavy byl za tyto prostředky pořízen systém vysokorychlostní kapalinové 

chromatografi e s hmotnostní detekcí ke sledování vybraných škodlivých látek (např. pesticidů, léčiv, hormonů, popřípadě jejich 

degradačních produktů). Dále bylo doplněno zařízení biologických laboratoří o mikroskopickou techniku. 

Část své kapacity využily laboratoře na realizaci zakázek pro externí zákazníky. 
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Kontinuální průtokový analyzátor ALLIANCE.
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Ekonomika a fi nance
V roce 2008 dosáhl státní podnik Povodí Vltavy zisku ve výši 23,4 mil. Kč, což je o 1,4 mil. Kč více, než předpokládal plán. K zisku 

se podařilo přivést podnik i přesto, že na straně příjmů nebyla podniku přiznána dotace na plavbu ve výši 25 mil. Kč, se kterou 

plán počítal, a také přesto, že v průběhu roku bylo přistoupeno k navýšení kapitoly oprav o téměř 30 mil. Kč. Zároveň byla 

pořízena rezerva na opravu tabulí rychlouzávěru na vodním díle Orlík ve výši necelých 7 mil. Kč, což bylo umožněno příznivě se 

vyvíjející situací v tržbách zejména za odběr elektrické energie a za výkony laboratoří. 

V roce 2008 bylo docíleno celkových tržeb 988,3 mil. Kč při celkových nákladech 964,9 mil. Kč. 

Další skutečnosti, důležité pro hospodářský vývoj podniku jsou obsaženy v účetní závěrce, která je součástí této Výroční zprávy.

Obchodní politika
K zajištění rozhodujícího podílu na tržbách bylo v roce 2008 uzavřeno 144 smluv na odběr povrchové vody s celkovým odběrem 

252 659 tis. m3. Cena za 1 m3 povrchové vody byla pro rok 2008 stanovena na 1,00 Kč za vodu pro průtočné chlazení a na 2,45 Kč 

za vodu za ostatní odběry. 

Elektrická energie byla vyráběna ve všech 17ti malých vodních elektrárnách s výjimkou výpadku malé vodní elektrárny Vraňany 

koncem roku. Podnik prodával elektrickou energii v režimu zelených bonusů za poměrně výhodných podmínek. 

Před koncem roku se podařilo podepsat smlouvu o odběru elektrické energie na rok 2009 za podmínek ještě výhodnějších, 

než v roce minulém. 

Po intenzivních jednáních s ČEZ, a.s. byla nakonec podepsána kompromisní dohoda o spoluužívání Vltavské kaskády. 

Personální a sociální politika
Ke dni 31. prosince 2008 bylo v zaměstnaneckém poměru Povodí Vltavy, státní podnik 795 osob. Průměrný přepočtený roční 

evidenční počet zaměstnanců za rok 2008 činil 782 osob, z toho 344 dělníků a 438 technickohospodářských zaměstnanců.

Jedním ze stěžejních úkolů oddělení personalistiky bylo zajišťování realizace mzdové politiky a především byl kladen důraz 

na hospodárné a účelové využívání mzdových prostředků.

Činnost oddělení personalistiky se především zaměřovala na kvalitní a včasnou realizaci legislativních změn v oblasti 

pracovního práva, mezd a vzdělávání v Povodí Vltavy, státní podnik. V průběhu celého roku se všichni zaměstnanci oddělení 

personalistiky podíleli na tom, aby bezchybně reagovali na nové legislativní úpravy.

Péče o zaměstnance se soustředila především na oblast jejich zdraví. Zdravotním lékařským prohlídkám se podrobilo 

546 zaměstnanců. Současně Povodí Vltavy, státní podnik zabezpečil skupinám zaměstnanců pracujícím v terénu 

očkování proti klíšťové encefalitidě a očkování proti hepatitidě. V rámci závodní pracovně-lékařské péče v roce 2008 

bylo vynaloženo 234 tis. Kč.

Povodí Vltavy, státní podnik přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění a životní pojištění a na stravování dle 

stanovených podmínek. Sociální náklady Povodí Vltavy, státní podnik, činily 13,8 mil. Kč a z prostředků fondu kulturních 

a sociálních potřeb bylo vynaloženo 6,3 mil. Kč. 

Povodí Vltavy, státní podnik věnovalo velkou pozornost vzdělávání a prohlubování kvalifi kace svých zaměstnanců – v rámci 

průběžného vzdělávání se uskutečnily aktualizační semináře, odborné vzdělávací akce, konference a pokračovala jazyková výuka 

zaměstnanců Povodí Vltavy, státní podnik, formou jazykových kurzů na pracovištích. Náklady na všechny uskutečněné procesy 

školení a výchovy zaměstnanců dosáhly výše 1,960 mil. Kč.
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Muži

Ženy

Věková struktura zaměstnanců Povodí Vltavy, státní podnik

Struktura vzdělání zaměstnanců Povodí Vltavy, státní podnik

věk muži ženy

1 < 19 let 0 0

2 20 – 29 let 52 37

3 30 – 39 let 149 87

4 40 – 49 let 119 82

5 50 – 59 let 129 99

6 > 60 let 71 20

% stupeň dosaženého vzdělání

2 % základní vzdělání

4 % nižší střední odborné vzdělání

5 % stř.odbor.vzd.s  výuč.listem

7 % stř.odb.vzd.bez mat.ivýuč.listu

9 % úplné střední všeobecné vzdělání

11 % úplné střední vzdělání s vyučením i maturitou

13 % úplné střední odb.vzd.s mat.(bez vyuč.)

15 % vyšší odborné vzdělání

16 % bakalářské vzdělání

18 % vysokoškolské vzdělání



IV.
zpráva o činnosti

podniku 

Vztahy s veřejností
V roce 2008 proběhla mimo jiné tisková konference v rámci slavnostního ukončení protipovodňové stavby s názvem 

,,Rekonstrukce Novořecké hráze“, fi nancované z programu Ministerstva zemědělství ČR 129 120 Podpora prevence před 

povodněmi II. a zároveň zahájení nové, navazující protipovodňové akce s názvem ,,Rozdělovací objekt – Novořecké splavy“, 

která by měla být dokončena v druhé polovině roku 2009.

Proběhla také již tradiční čištění řek a to Vltavy, Sázavy a Berounky, do kterých se jako každoročně zapojili i samotní 

zaměstnanci Povodí Vltavy, státní podnik. 

Při příležitosti Světového dne vody, proběhl již po deváté Den otevřených dveří ve vodohospodářských laboratořích v Plzni. 

V roce 2008 byly také dokončeny nové webové stránky Povodí Vltavy, státního podniku a to jak v české, tak anglické verzi.

Předpokládaný vývoj v roce 2009
Povodí Vltavy, státní podnik, se bude nadále zaměřovat na úkoly, které pro něj vyplývají z funkce správce povodí, správce 

vodních toků a správce majetku státu, se kterým má právo hospodařit.

V rámci uložených činností budou aktivity zaměřeny, zejména na:

•  Program prevence před povodněmi II.

•  Program zvýšení bezpečnosti vodních děl.

•  Projednání návrhů Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, 

včetně jejich schvalování příslušnými kraji.

•  Nakládání s vodami v rámci soustavy vodních toků a vodních děl.

•  Realizace vlastních investic dle schváleného plánu, včetně dokončení malé vodní elektrárny Trója.

•  V návaznosti na hospodářský výsledek z roku 2008 se fi nanční situace v roce 2009 očekává jako příznivá. Hospodářský 

výsledek roku 2009 však může být mimo jiné ovlivněn tím, jak bude projednán a zajištěn způsob fi nancování „monitoringu 

pro Nitrátovou směrnici“ a „monitoringu pro Rámcovou směrnici“, který je součástí „Provozního monitoringu“ realizovaného 

státním podnikem Povodí Vltavy. 
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označ. a aktiva b řádek 
č.

běžné účetní období minulé 
úč. období 

netto 4brutto 1 korekce 2 netto 3

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 +31 + 63) 001 12 405 421 -5 800 632 6 604 789 6 494 741 

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 11 947 262 -5 770 443 6 176 819 5 975 096

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 180 219 -71 264 108 955 91 226 

3. Software 007 68 492 -55 031 13 461 6 379

4. Ocenitelná práva 008 254 -141 113 142

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 32 120 -16 092 16 028 17 841

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 79 353 0 79 353 66 864

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 11 766 382 -5 699 179 6 067 203 5 883 209

B. II.1. Pozemky 014 787 338 0 787 338 770 528

2. Stavby 015 9 543 139 -5 018 668 4 524 471 4 565 065

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 094 739 -680 511 414 228 425 484

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 267 0 267 267 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 281 468 0 281 468 103 702

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 59 431 0 59 431 18 163

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 661 0 661 661 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 661 0 661 661 

C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 457 261 -30 189 427 072 517 824

C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 2 701 0 2 701 3 136

C. I. 1. Materiál 033 2 679 0 2 679 3 123

- Zboží 037 22 0 22 13

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 1 202 0 1 202 996

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 1 199 0 1 199 993

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 3 0 3 3 

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 255 052 -30 189 224 863 207 998

C. III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 185 974 -30 189 155 785 142 652

6 Stát - daňové pohledávky 054 47 024 0 47 024 41 317

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 8 287 0 8 287 5 795

8. Dohadné účty aktivní 056 330 0 330 6 261

9. Jiné pohledávky 057 13 437 0 13 437 11 973

C. VI. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 198 306 0 198 306 305 694

C. IV. 1. Peníze 059 1 351 0 1 351 834

2. Účty v bankách 060 196 955 0 196 955 304 860

D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 898 0 898 1 821

D. I. 1. Náklady příštích období 064 739 0 739 950

2. Komplexní náklady příštích období 065 159 0 159 871

Roční účetní uzávěrka 2008
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)
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označ. a pasiva b řádek 
č.

stav v běžném 
účet. období 5

stav v minulém 
účet. období 6

PASIVA CELKEM (ř. 69 + 85 + 118) 067 6 604 789 6 494 741

A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 72 + 78 + 81 + 84) 068 6 089 832 6 057 704

A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 5 624 531 5 602 115

A. I. 1. Základní kapitál 070 5 624 531 5 602 115

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80) 078 441 926 387 964

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 45 672 45 672

2. Statutární a ostatní fondy 080 396 254 342 292

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 69 - 72 - 78 - 81 - 84 - 118) 084 23 375 67 625

B. Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 514 420 436 737

B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 12 863 35 460

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 12 863 35 460

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92až 101) 091 138 038 136 822

10. Odložený daňový závazek 101 138 038 136 822

B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 201 019 170 955

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 144 446 118 134

5. Závazky k zaměstnancům 107 16 676 17 208

6. Závazky za sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 8 952 9 990

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 2 284 6 617

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 804 783

10. Dohadné účty pasivní 112 9 245 6 136

11. Jiné závazky 113 18 612 12 087

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 162 500 93 500

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 151 500 82 500

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 11 000 11 000

C. I. Časové rozlišení (ř. 119 + 120) 118 537 300

C. I. 1. Výdaje příštích období 119 303 14

2. Výnosy příštích období 120 234 286

Roční účetní uzávěrka 2008
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)
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Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008
(v celých tisících Kč)

označ. a text b řádek 
č. skutečnost v účetním období

sledovaném 1 minulém 2

I. Tržby za prodej zboží 01 337 353

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 337 353

II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 971 078 882 834

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 963 762 875 299

3. Aktivace 07 7 316 7 535

B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 399 088 449 094

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 64 998 53 178

B. 2. Služby 10 334 090 395 916

+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 571 990 433 740

C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 357 449 335 414

C. 1. Mzdové náklady 13 253 696 238 815

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění 15 89 976 84 329

C. 4. Sociální náklady 16 13 777 12 270

D. Daně a poplatky 17 2 270 3 316

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 200 321 181 550

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 1 816 15 142

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 628 15 064

 2. Tržby z prodeje materiálu 21 188 78

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 256 2 043

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 184 1 990

2. Prodaný materiál 24 72 53

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 -13 805 -1 102

IV. Ostatní provozní výnosy 26 8 583 153 669

H. Ostatní provozní náklady 27 13 227 17 062

* Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 22 -(+/-25) + 26 + (-27) - (-28)] 30 22 671 64 268

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 1 095 0

X. Výnosové úroky 42 5 358 6 495

N. Nákladové úroky 43 4 206 4 361

XI. Ostatní finanční výnosy 44 34 78

O. Ostatní finanční náklady 45 361 395

* Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37- 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)] 48 1 920 1 817

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 1 216 -2 591

Q. 1. -splatná 50 0 0

 2. -odložená 51 1 216 -2 591

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 23 375 68 676

R. Mimořádné náklady 54 0 1 051

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 -1 051

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 23 375 67 625

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.60 + 49 + 55) 61 24 591 65 034
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12/2008 12/2007

P. Stav pen.prost.a ekviv. na zač.úč.období 305 694 269 440

Z. Úč. zisk/ztráta z bež.čin. před zdaněním 24 591 66 085

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 184 040 165 555

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 200 440 181 864

A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv, přech.účtů A,P -13 805 -1 102

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -1 444 -13 073

A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -1 151 -2 134

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti 208 631 213 640

A.2 Změna stavu pracovního kapitálu 83 588 24 195

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -16 148 -10 301

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 99 301 32 703

A.2.3 Změna stavu zásob 435 1 793

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 292 219 255 835

A.3 Výdaje z plateb úroků mimo kapitalizované úroky -4 206 -4 361

A.4 Přijaté úroky 5 358 6 495

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 0 0

A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0 -1 051

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 293 371 256 918

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -378 429 -196 581

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 628 15 063

B.*** Čistý pen. tok vztahující se k invest.čin -376 801 -181 518

C.1 Změna stavu dlouhodobých závazků -77 920 -29 114

C.2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky 53 962 -10 032

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů 53 962 -10 032

C.*** Čistý peněžní tok vztah. se k finanční činnosti -23 958 -39 146

F. Čisté zvýšení (snížení) pen. prostředků -107 388 36 254

R. Stav pen. prostř. a ekviv. na konci období 198 306 305 694

Přehled o peněžních tocích - Cash Flow 2008
Výkaz v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)

Položka vlastního kapitálu stav k 1.1.2008 přírůstky úbytky převody stav 
k 31.12.2008

Základní kapitál zapsaný v OR (411) 5 538 094 0 0 0 5 538 094

Změny ZK 64 021 25 143 -2 727 0 86 437

Ostatní kapitálové fondy (413) 0 0 0 0

Oceň. rozdíly z přecenění maj. a záv. (414) 0 0 0 0

Zákonný RF zapsaný v OR (421) 31 964 0 0 0 31 964

Zákonný RF nezapsaný v OR 13 708 0 0 0 13 708

Fond odměn 3 181 0 -8 768 6 500 913

FKSP 785 1 614 -6 509 5 000 890

Sociální fond 906 0 0 0 906

Fond investic 337 420 0 0 56 125 393 545

Ztráta účetních období ( 429) 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření roku 2007 67 625 0 0 -67 625 0

Výsledek hospodaření roku 2008 23 375 0 0 23 375

Součet (=rozvaha ř. 068) 6 057 704 50 132 -18 004 0 6 089 832

Položka vlastního kapitálu stav 
k 1.1.2007 přírůstky úbytky převody stav 

k 31.12.2007

Základní kapitál zapsaný v OR (411) 5 538 094 0 0 0 5 538 094

Změny ZK 54 769 9 443 -191 0 64 021

Ostatní kapitálové fondy (413) 0 0 0 0

Oceň. rozdíly z přecenění maj. a záv. (414) 0 0 0 0

Zákonný RF zapsaný v OR (421) 31 964 0 0 0 31 964

Zákonný RF nezapsaný v OR 11 708 0 0 2 000 13 708

Fond odměn 715 0 -3 534 6 000 3 181

FKSP 1 282 1 295 -7 792 6 000 785

Sociální fond 906 0 0 0 906

Fond investic 173 551 0 0 163 869 337 420

Ztráta účetních období ( 429) 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření roku 2006 177 869 0 0 -177 869 0

Výsledek hospodaření roku 2006 67 625 0 0 67 625

Součet (=rozvaha ř. 068) 5 824 404 78 363 -11 517 0 6 057 704
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Příloha k účetní závěrce (ke dni 31. 12. 2008 v plném znění) 

I. Obecné údaje

Obchodní jméno: Povodí Vltavy, státní podnik 

Sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24   

Právní forma: státní podnik 

IČO: 708 89 953

Datum vzniku společnosti: 18. ledna 2001

Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, ke dni 1. ledna 2001, jako právní nástupce 

Povodí Vltavy a.s., zaniklé bez likvidace ke dni 31. prosince 2000 podle téhož zákona. V obchodním rejstříku, vedeném 

u Městského soudu v Praze byl zapsán v oddíle A, vložka 43594

Zakladatel: Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 1, Těšnov 17

 IČ: 000 20 478

 Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Jan Ludvík

 Ředitel odboru zakladatelské činnosti Ministerstva zemědělství ČR.

Rozhodující předmět činnosti: 

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

stavu povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Vltavy, a to v oblasti povodí Horní Vltavy, v oblasti povodí Berounky 

a v oblasti povodí Dolní Vltavy, a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), 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.

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem podnikání:

•  laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality vody,

•  projektová činnost ve výstavbě,

•  inženýrská činnost ve výstavbě,

•  výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydro energetických zařízení,

•  automatizované zpracování dat,

•  činnost organizačních a ekonomických poradců,

•  služby rozmnožovací techniky,

•  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

•  silniční motorová doprava osobní,

•  silniční motorová doprava nákladní,

•  práce s autojeřábem,

•  zemní práce,

•  ubytovací služby,

•  hostinská činnost,

•  truhlářství,

•  kovoobráběčství,

•  zámečnictví,

•  smluvní údržba nebo správa vodohospodářských děl jiných vlastníků,

•  speciální povodňová ochrana.
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Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Statutární orgán k rozvahovému dni:

generální ředitel: Ing. Jan Slanec den vzniku funkce: 1. června 2007

1. zástupce generálního ředitele: RNDr. Petr Kubala den vzniku funkce: 1. srpna 2007

2. zástupce generálního ředitele: Ing. Michaela Kynkorová den vzniku funkce: 1. srpna 2007

3. zástupce generálního ředitele: Ing. Karel Mach den vzniku funkce: 1. června 2008

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupci generálního ředitele 

v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

Dozorčí rada k rozvahovému dni:

Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět.

předseda: RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
 vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR

členové: Ing. Pavel Pešout den vzniku členství v DR: 21. 7. 2003

 Mgr. Vít Šimonovský den vzniku členství v DR: 1. 2. 2006

 Ing. Petr Bendl den vzniku členství v DR: 10. 10. 2006

 Ing. Václav Král den vzniku členství v DR: 15. 9. 2008

 Ing. Vilém Žák den vzniku členství v DR: 15. 9. 2008

 Ing. Zděnek Zídek den vzniku členství v DR: 1. 1. 2006

 Ing. Josef Holubička den vzniku členství v DR: 1. 3. 2008

 Ing. Miloň Kučera den vzniku členství v DR: 25. 9. 2008

 

Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku)

Rozšíření statutárního orgánu o 3. zástupce g.ř. 1. června 2008

Jmenování nového člena DR výměnou  1. března 2008

Zvýšení počtu členů DR na devět  15. září 2008
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Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

 •  Společnost má sídlo na adrese Holečkova 8, Praha 5, 150 24

 •  Společnost nemá žádné stálé pobočky. 

V souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů je příkazem generálního 

ředitele 28/2007 vydáván Organizační řád, který je základní organizační normou upravující a určující organizační strukturu 

podniku, zásady práce a řízení, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti zaměstnanců a jednotlivých org. složek.

1. Členění Povodí Vltavy

 •  generální ředitelství

  – sekce generálního ředitele

  – sekce správy povodí

  – sekce ekonomická

  – sekce technická

  – centrální vodohospodářský dispečink

  – auditor

 •  závod Dolní Vltava

  – ředitel závodu

  – provozní střediska PS 1 až PS 7 

 •  závod Horní Vltava

  – ředitel závodu

  – provozní střediska PS 1 až PS 9

 •  závod Berounka

  – ředitel závodu

  – provozní střediska PS 1 až PS 6

V čele jednotlivých sekcí stojí ředitelé, kteří jsou jmenováni, řízení a odvoláváni generálním ředitelem Povodí Vltavy.

V čele závodů stojí ředitel závodu, kterého jmenuje a odvolává generální ředitel Povodí Vltavy.

Organizační jednotky na generálním ředitelství, provozní střediska na závodech se dělí na útvary, oddělení a úseky v čele 

s vedoucím zaměstnancem.

Funkčnost organizační struktury je zajištěna těmito ustanoveními:

 •  generální ředitel řídí činnost podniku,

 •  vedoucí hlavních organizačních jednotek jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli,

 •  mezi hlavními organizačními jednotkami existují vztahy informační, dodávkové (materiál, služby apod.), spolupráce 

na společných úkolech a dále metodické, koordinační a kontrolní ve směru z organizačních jednotek generálního 

ředitelství na příslušné organizační jednotky závodů.
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2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 

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

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

celkem z toho řídící zaměstnanci

k 31.12.2008 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2007

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 795 809 54 46

Mzdové náklady* 253 696 238 815 41 722 39 122

Odměny členům statutárních orgánů společnosti* 0 0 0 0

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti* 0 0 0 0

Náklady na sociální zabezpečení* 89 976 84 329 14 200 14 814

Sociální náklady* 13 777 12 270 0 719

Sociální náklady – z toho platby důchodového připojištění* 3 695 2 052 224 145

Sociální náklady – z toho platby životního pojištění* 2 059 2 418 104 101

údaje označené *) jsou v tis. Kč

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím a bývalým členům orgánů.

Státní podnik neposkytuje půjčky a úvěry vrcholovému vedení podniku ani členům dozorčí rady.

Ostatní plnění poskytnutá řídícím zaměstnancům:

Na základě uzavřených manažerských smluv s řídícími zaměstnanci byla používána v souladu se zněním zákona 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, část l., §6 odst.6., motorová vozidla pro služební a soukromé účely.

Druh plnění tisíce Kč

1% vstupní ceny motorových vozidel vč. DPH 827

Cena spotřebovaných pohonných hmot pro soukromé účely 208

Paušální náhrady za parkovné 113

Poskytnuté služby a příspěvky 2

Hodnota nepeněžních darů 0

Celkem 1 150
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II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
 

Předkládaná účetní závěrka státního podniku Povodí Vltavy byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

a na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky 

pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku 

1.1. Zásoby

 Účtování zásob

 •  O zásobách je účtováno průběžně způsobem A s proúčtováním na vrub účtu 111 10 a 131 10 se souvztažným zápisem 

ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 2 nebo 3 , s proúčtováním skladových příjemek pomocí účtů 112 10 nebo 

132 10. Vyskladnění zásob – spotřeba materiálu nebo zboží se účtuje na vrub účtů 501 10 nebo 504 10. Vnitropodnikové 

služby a materiál se aktivují souvztažně ve prospěch účtu 621 00 nebo 622 00. 

 Ocenění zásob 

 •  Oceňování se provádí váženým aritmetickým průměrem počítaným průběžně.

 •  Nakupované zásoby se oceňují cenou pořízení, která zahrnuje vedlejší náklady související s pořízením.

 •  Vedlejšími náklady, které byly zahrnovány do pořizovacích cen materiálových zásob byly především: 

doprava,manipulace, poštovné, balné.

 •  Při vyskladnění zásob se odchylky od skutečné ceny pořízení, vzniklé ze zaokrouhlování pří automatizovaném 

zpracování dat, rozpouštějí na účet 50130.

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

 •  Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje přímými náklady a výrobní režií, která se počítá 

na základě hodinových zúčtovacích sazeb za odpracovanou dobu.

 •  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý úplatně se oceňuje pořizovacími cenami.

 •  Náklady na pořízení plánů oblastí povodí se posuzují jako tvorba jiného dlouhodobého nehmotného majetku, který 

je pořizován dodavatelsky s podílem vlastní režie. Podílem vlastní režie je aktivace (625 00) nákladů zaúčtovaných 

v průběhu roku na útvar plánování v oblasti vod. 

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů 

 •  Ve sledovaném účetním období podnik nevlastnil cenné papíry.

 •  Majetkové podíly v bytovém družstvu nakoupené před 1. lednem 2002 jsou oceněny cenou pořízení.

1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 

 •  Účetní jednotka nevlastní zvířata.
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2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
 •  Oceňování reprodukční pořizovací cenou nebylo v roce 2008 použito.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
 •  Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku
 •  Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám.

 •  Postupy k tvorbě pohledávek a opravných položek jsou stanoveny vnitřním předpisem 

– Směrnice generálního ředitele č. 5/2006.

 •  Opravné položky podle platného znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách byly tvořeny vždy.

 •  Limity pro účtování penalizací:  –  200,- Kč/kalendářní rok pro pohledávky za odběry povrchové vody 

(s přihlédnutím na zákon č. 337/1992 Sb., § 63 odst. 5).

  –  500,- Kč/kalendářní rok pro ostatní pohledávky.

 •  Účetní opravné položky do 100% hodnoty pohledávky jsou tvořeny na veškeré pohledávky po splatnosti přesahující 

určený limit (u trvale neplatících dlužníků na veškeré pohledávky). 

 •  Na vyúčtované nezaplacené úroky, poplatky z prodlení a penále po splatnosti je vytvořena ke konci účetního období 

opravná položka vždy a v  plné výši.

 

Opravné položky k
zůstatek k 1. 1. tvorba zúčtování zůstatek k 31. 12.

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

– Dlouhodobému majetku 0 0 0 0 0 0 0 0

– Zásobám 0 0 0 0 0 0 0 0

– Finančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0

– Pohledávkám – zákonné 5 502 8 301 561 5 202 -179 -8 001 5 884 5 502

 Pohl.§ 8 konkurz 5 009 0 245 5 009 -7 0 5 248 5 009

 Pohl. § 8a) 424 8 301 309 108 -105 -7 985 627 424

 Pohl. § 8c) 69 0 7 85 -67 -16 9 69

- Pohledávkám - ostatní 15 895 20 290 14 176 1 679 -5 766 -6 074 24 305 15 895
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5. Odpisování 

Účetní odpisy

 •  Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnic 

– příkazu generálního ředitele. Účetní odpisy vyjadřují fyzické a morální opotřebení zařazovaného majetku 

odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.

 •  Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku je stanoven jednotně na 20%, což odpovídá 

předpokládané době používání 5 let.

 •  Odpisový plán pro DNM – licence na software je stanoven podle doby trvání licence s rovnoměrným rozvržením.

 •  Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

 •  Účetní odpisy se provádějí rovnoměrně a účtují se jako měsíční.

 •  Odpisování je zahájeno v měsíci následujícím po zařazení a ukončeno v měsíci, kdy je majetek vyřazen z evidence.

 •  Roční odpisová procenta v členění pro SKP (u staveb dle evidence CZ-CC) pro jednotlivé odpisové skupiny 

dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou uvedena v tabulce.

 •  Proti roku 2007 se navýšilo roční odpisové procento u vodohospodářských vodních děl z 1,00 % na 1,25 %.

Odpisová skupina % odpisování % pro zvýš. vstupní cenu

1 28,6 25

Kromě SKP: 341021 16 16

341022 16 16

341023 16 16

341025 16 16

341041 jen N1 16 16

3410412 16 16

3410421 16 16

2 13,4 12,5

3 6,9 6,7

Kromě SKP: 2911222 5,0 5,0

4 3,4 3,4

5 2 2

Kromě CZ-CC: 215123 1,25 1,25

2151491 1,25 1,25

215221 1,25 1,25

215231 1,25 1,25

2152411 1,25 1,25

215241 jen proplach. kanály 1,25 1,25
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Daňové odpisy 

 •  Daňové odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku se provádí podle § 26 – 33 a přílohy č. 1 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

 •  Odpisy jsou stanoveny ročními odpisovými procenty.

 •  U veškerého DHM a DNM se uplatňuje rovnoměrný odpis.

 •  Dlouhodobý nehmotný majetek zařazený před 1. lednem 2001 je daňově odpisován dle znění zákona č. 586/1992 Sb., 

platného do 31. prosince 2000.

 •  Pro dlouhodobý nehmotný majetek zařazený do užívání v období 1. ledna 2001 – 1. ledna 2004 platí, že jeho účetní 

odpisy jsou zároveň odpisy daňovými.

 •  Dlouhodobý nehmotný majetek zařazený po 1. lednu 2004 se odepisuje podle platného znění zákona, software po dobu 

36 měsíců, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 72 měsíců a audiovizuální díla 18 měsíců.

 •  Předměty z drahých kovů jsou v roce 2008 již odepsány.

Systém odpisování dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku nepovinně odepisovaného (drobného)

Dlouhodobý hmotný majetek nepovinně odepisovaný

 •  Způsob účtování upravuje interní směrnice.

 •  Dlouhodobý hmotný majetek nepovinně odepisovaný (DHMN) zahrnuje movité věci s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok, v rozmezí vstupní ceny 5.000 Kč až 40.000 Kč.

 •  Odepisuje se rovnoměrně po dobu 24 měsíců.

 •  Účetní odpisy jsou rovny daňovým.

 •  Dlouhodobý hmotný majetek nepovinně odepisovaný se účtuje se účtuje na účet 023 00 – Samostatné movité věci, 

oprávky na účet 083 00 – oprávky k samostatným movitým věcem drobným.

Dlouhodobý nehmotný majetek nepovinně odepisovaný

 •  Dlouhodobý nehmotný majetek nepovinně odepisovaný zahrnuje majetek jehož vstupní cena nedosahuje povinné 

hranice vstupní ceny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tj. 60.000 Kč.

 •  Při technickém zhodnocení nehmotného majetku kdy dojde k převýšení hranice dle zákona, odepisuje se tento 

majetek jako nový dlouhodobý nehmotný majetek povinně odepisovaný, odpisy jsou ze zvýšené PC, souhrn odpisů 

nesmí převýšit již uplatněné odpisy.

 •  Dlouhodobý nehmotný majetek nepovinně odepisovaný se účtuje se účtuje na účet 013 10 – drobný software, 

014 10 – ocenitelná práva drobná, 019 10 – jiný drobný nehmotný majetek, oprávky na účty 073 10 – oprávky 

k software, 074 10 – oprávky k ocenitelným právům drobným, 079 10 – oprávky k jinému drobnému NM.

Drobný majetek 

 •  Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 5.000 Kč je účtován do nákladů společnosti (do spotřeby) na účet 501 20 - 

Spotřeba ostatního hmotného majetku, je předmětem mimoúčetní evidence.
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6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
 •  Při přepočtu údajů v cizích měnách používá účetní jednotka používá kurz, který je stanoven na úrovni směnného kurzu 

České národní banky, platného v den uskutečnění daného případu. 

 •  Zůstatky valutových pokladen se přepočítávají čtvrtletně v rámci inventury pokladen kurzem České národní banky 

platným v poslední den daného čtvrtletí. 

 •  Pouze vyúčtování záloh na zahraniční služební cesty se provádí kurzem České národní banky ke dni poskytnutí zálohy 

(dle zákona č. 119/92 Sb. O cestovních náhradách).

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 
 •  K 31. prosinci 2008 státní podnik eviduje ve fi nančním majetku pouze podíly v bytovém družstvu na účtu 063 

ve výši 661 tis. Kč. 

 •  Přecenění ekvivalencí nebylo provedeno, nedošlo k významnému snížení vlastního kapitálu družstva a míry účasti 

státního podniku na tomto vlastním kapitálu. Snížení hodnoty by navíc neodpovídalo cenové úrovni bytů v okolí, 

která je spíše vyšší.

III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a fi nanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

 •  Státnímu podniku nebyla v roce 2008 doměřena žádná daň.

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

 •  ř. 101 výkazu rozvaha – částka ve výši 138 038 tis. Kč

 •  ř. 51 výkazu výsledovka – částka ve výši 1 216 tis. Kč 

 •  Částka zahrnuje:

  •  Odložený daňový závazek za období do 31. prosince 2007 ve výši 136 822 tis. Kč. 

  •  Přepočet na 20% ze základu (procento daně z příjmů právnických osob pro rok 2009) ve výši 6 515 tis. Kč. 

  •  Odložený daňový závazek za rok 2008 ve výši 7 731 tis. Kč.

  •  Celková částka OD ve výši 1 216 tis. Kč byla zaúčtována do výsledku hospodaření za běžnou činnost.
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Závazek či pohledávka do 31.12.2008 do 31.12.2007

*) DHM+DNM: ÚZC-DZC 1 115 629 914 345

 Bud. odpočitatelné daňové ztráty -378 729  -216 101

 Nevyčerpané reinvest. odpočty -46 709 -46 709

 Součet 690 191 651 535

**) Stav účtu 481 (součet*0,21) k 31.12. nový stav OD 138 038 136 822

 Přepočet zůstatku 481 k 1.1. -6 515 -17 427

 Odlož. daň. závazek roku 2008 resp. 2007 7 731 14 836

 Odlož. daň. závazek/pohledávka celkem 1 216 -2 591

v tis. Kč, závazek +, pohledávka -

1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry

Rok splatnosti úvěry celkem popis úvěru

2016 82 500 úvěr č 2/05 – 120 MVE Vraňany

2019  80 000 úvěr č. 18/08 – 120 MVE Trója

Celkem 162 500 162 500

 •  Ř. 115 výkazu rozvaha – 11 500 tis. Kč

 •  Ř. 116 výkazu rozvaha – 11 000 tis. Kč

 •  Dlouhodobý bankovní úvěr č. 2/05 – 120 od UniCredit Bank na fi nancování výstavby malé vodní elektrárny Vraňany. 
Účtováno na účet 461 30 – dlouhodobý úvěr Libčice, Vraňany.

 •  Zůstatek úvěru k 31. prosinci 2007 byl 93 500 tis. Kč. 

 •  V roce 2008 bylo zaplaceno celkem 11 000 tis. Kč ve splátkách 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince 2008 

s účtováním splátek na účet 461 40 – krátkodobý úvěr Libčice Vraňany. 

 •  V roce 2009 bude splaceno rovněž 11 000 tis. Kč ve čtvrtletních rovnoměrných splátkách s přeúčtováním splátek na účet 

461 40 – krátkodobý úvěr Libčice Vraňany.

 •  Dlouhodobý bankovní úvěr č. 18/08 – 120 od UniCredit Bank na fi nancování výstavby malé vodní elekrárny Trója. 
Poskytnutí úvěru dle smlouvy k 18. prosinci 2008. Účtováno na účet 461 20 – dlouhodobý úvěr Trója.

 •  První splátka úvěru na fi nancování výstavby malé vodní elektrárny Trója bude odepsána k  31. březnu 2010. 

 •  Oba úvěry byly poskytnuty na stavební a technické technologie.
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1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Dotace poskytovatel běžné obd. minulé obd.

Podpora prevence před povodněmi Mze - 129120 216 605 58 358

Podpora procesu plánování o oblasti vod  80 000 úvěr č. 18/08 – 120 MVE Trója

Odstraňování PŠ z r. 2006 Mze – 229 110  2 994

Revitalizace říčního systému MŽP – 215 110  1 200  5 092

Podpora nákupu přístrojové techniky SFŽP - 9460714  4 834 0

Příspěvek Jihoč.kraj limnigrafy kod 99 783 745

Neinvestiční

Odstraňování PŠ z r. 2006 Mze – 229 110 2906  103 028

Provozní monitoring v oblasti povodí SFŽP - 9360714  4 039  13 033

Grant ČVUT AQUINpro Dotace ze st.rozpočtu 345 345

Grant program. projekt výzkum a vývoj 288 133

Optimalizace biom. ryb – projekt QH81046 MZe 496

1.4.1. Dotace investiční

 •  V rámci programu Ministerstva zemědělství ČR 129120 Podpora prevence před povodněmi II byly v roce 2008 

fi nancovány investičních akce v celkové výši 216 605 tis. Kč.

  •  Rekonstrukce Novořecké hráze km 3,52 - 6,25 63 543 tis. Kč

  •  Vodní dílo Římov zvýšení bezpečnosti při povodních  9 039 tis. Kč

  •  Novořecké splavy – rozdělovací objekt 28 000 tis. Kč

  •  Vltava, ČB – úprava koryta km 233,10 – 239,50 48 398 tis. Kč

   Výše investice na tuto akci ve výši 67 865 tis. Kč, vydáním změnového rozhodnutí Mze potvrdilo přesun fi nančních 

prostředků ve výši 19 468 tis. Kč do roku 2009.

  •  Litavka Králův Dvůr úprava koryta km 5, 821-7, 120 67 625 tis. Kč 

 •  V rámci programu Ministerstva zemědělství ČR 129150 „Podpora v procesu plánování v oblasti vod“ bylo fi nancováno 

zpracování podkladů ve výši 16 867 tis. Kč.

 •  V rámci programu Ministerstva zemědělství ČR 229110 „Odstranění následků povodní na vodohospodářském majetku“ 

byly v roce 2008 fi nancovány investiční akce ve výši 2 994 tis. Kč.

  •  Smutná, Jistebnice ř. km 43,730 – 43,775 – opěrná zeď 824 tis. Kč

  •  Košínský potok Tábor km 0,137 – 0,200 – opěrná zeď 2 170 tis. Kč

 •  V rámci programu Ministerstva životního prostředí ČR 215 110 Revitalizace říčních systémů byla fi nancována investiční 

akce Lužnice Nová ves – rybí přechod ve výši 1 200 tis. Kč.

 •  Státní fond životního prostředí fi nancoval v roce 2008 na základě rozhodnutí č.9460714 Podpora nákupu přístrojové 

techniky pro PV v celkové výši 5 372 tis. Kč. Částka ve výši 4 834 tis. Kč byla poskytnuta v roce 2008 a částka 538 tis. Kč 

bude připsána na účet státního podniku v roce 2009.

 •  Od Krajského úřadu Jihočeského kraje byl v roce 2007 poskytnut fi nanční příspěvek na zřízení vymezených hlásných 

profi lů kategorie B. Byly poskytnuty investiční prostředky na zřízení limnigrafů ve výši 3 780 tis. Kč. V roce 2007 bylo 

z uvedené částky vyčerpáno 745 tis. Kč. V roce 2008 bylo čerpáno 322 tis. Kč na LMG Černovický potok Tučapy , 

348 tis. Kč na LMG Polečnice Novosedly a 113 tis. Kč na stroje LMG. Zbývající částka 2 252 tis. Kč byla vrácena 4. 6. 2008 

Krajskému úřadu Jihočeského kraje. 

V.
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1.4.2. Dotace neinvestiční

 •  Ze Státního fondu životního prostředí byla v roce 2007 poskytnuta dotace na akci Program provozního monitoringu 

v oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Berounky ve výši 18 986 tis. Kč. V květnu 2008 na základě Protokolu 

o defi nitivním přiznání podpory a podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce přiznána dotace 

v celkové výši 18 969 tis. Kč a na účet státního podniku připsána zbývající částka 4 039 tis. Kč. 

Rozdíl ve výši 17 tis. Kč byl proúčtován na vrub účtu 647 50. 

 •  V rámci programu Ministerstva zemědělství 229110 „Odstranění následků povodňí na vodohospodářském majetku“ byly 

v roce 2008 fi nancovány neinvestiční akce v celkové výši 2 906 tis. Kč.

 •  Neinvestiční dotace na spoluřešitelství projektu ve spolupráci s ČVUT AQIUNpro – Inteligentní dispečerské rozhodovací 

systémy ve vodním hospodářství. Dotace pro rok 2008 byla poskytnuta Grantovou agenturou České republiky 

ve výši 345 tis. Kč.

 •  Na základě dodatku č. 1 Ke smlouvě o řešení části projektu a poskytnutí části účelové podpory na řešení programového 

projektu formou dotace z výdajů státní rozpočtu na výzkum a vývoj podle zákona č. 130/2002 Sb. mezi Čs. 

Hydrometeorologickým ústavem a státním podnikem Povodí Vltavy , kde státní podnik jako spolu příjemce dotace 

obdržel částku ve výši 288 tis. Kč. 

 •  Neinvestiční dotace dle Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi příjemci dotace Mze ČR na podporu řešení projektu 

č. QH 81046 „Optimalizace biomanipulačního efektu dravých ryb v ekosystémech vodních nádrží“ ve výši 496 tis. Kč.

1.5. Manka a přebytky u zásob

 •  Na základě zápisu inventarizační komise nebyly zjištěny u zásob manka ani přebytky.

1.6. Komentář k dalším položkám výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty

 •  Ř. 54 výkazu rozvaha - /účty 343/ 47 024 tis. Kč
  •  Pohledávka za Finančním úřadem z titulu nadměrného odpočtu DPH za období 8, 11 a 12/2008.

 •  Ř. 57 výkazu rozvaha -/účty 378,335/ 13 437 tis. Kč
  •  Pohledávky vůči znečišťovatelům povrchových vod ve výši 6 874 tis. Kč

  •  Pohledávky vůči odběratelům podzemních vod ve výši 967 tis. Kč

   Na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách začaly od roku 2002 poplatky za odběry podzemní vybírat místně příslušné 

fi nanční úřady obdobně, jako v případě úplat od znečisťovatelů povrchových vod. Neuhrazené pohledávky vztahující se 

k roku 2001 a dřívějším byly ponechány k vymáhání státnímu podniku Povodí Vltavy. 

  •  Pohledávky - zálohový příděl do FKSP ve výši 3 745 tis. Kč

  •  Pohledávky za SFŽP doplatek dotace ve výši  538 Kč

  •  Pohledávky za náhradu mank a škod ve výši  2 tis. Kč

  •  Pohledávky za zaměstnanci (335) ve výši  1 311 tis. Kč

 •  Ř. 59 výkazu rozvaha - /účty 211,213/ 1 351 tis. Kč
  •  Stav pokladen k 31. prosinci 2008  294 tis. Kč

  •  Ceniny na cestě – stravenky  1 027 tis. Kč

  •  Ceniny kolky a známky 30 tis. Kč
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 •  Ř. 108 výkazu rozvaha -/účty 336/  8 952 tis. Kč
  •  Předpis odvodu pojistného zúčt. s fondem soc.zabezpečení z mezd za 12/2008 ve výši 87 407 tis. Kč

  •  Odvod pojistného zúčt. s fondem soc.zabezpečení z mezd za 12/2008 ve výši 76 605 tis. Kč

  •  Čerpání pojistného na soc. zabezpečení z mezd za 12/2008 ve výši 4 506 tis. Kč

  •  Předpis závazku veřejného zdravotního pojištění z mezd za 12/2008 ve výši 2 656 tis. Kč

  •  Pohledávky za náhradu mank a škod ve výši 2 tis. Kč

  •  Pohledávky za zaměstnanci (335) ve výši 1 311 tis. Kč

 •  Ř. 109 výkazu rozvaha -/účty 342,345/  2 284 tis. Kč
  •  Silniční dań 2008 doplatek ve výši 48 tis. Kč

  •  Předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob 

sražené zaměstnavatelem ve mzdách za 12/2008 ve výši 2 235 tis. Kč

  •  Předpis odvodu zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob 

sražené zaměstnavatelem ve mzdách za 12/2008 ve výši 1 tis. Kč 

 •  Ř. 113 výkazu rozvaha -/účty 379/  18 612 tis. Kč
  •  jiné závazky vůči SFŽP ČR - úplaty od znečišťovatelů povrchových vod ve výši 6 874 tis. Kč, které nejsou příjmem 

státního podniku a byly v momentě jejich zúčtování vykázány jako jiné závazky vůči SFŽP ČR a jiné pohledávky vůči 

znečišťovatelům povrchových vod a odběratelům podzemních vod.

  •  jiné závazky vůči SFŽP - odběratelů podzemních vod ve výši 967 tis. Kč, které nejsou příjmem státního podniku 

a byly v momentě jejich zúčtování vykázány jako jiné závazky vůči SFŽP ČR a jiné pohledávky vůči znečišťovatelům 

povrchových vod a odběratelům podzemních vod.

  •  Zúčtované a uplatněné DPH na vstupu z daňových dokladů ze záloh, převedené na účet 379 90 z důvodu správné 

určení hodnoty zaplacených záloh k rozvahovému dni ve výši 10 771 tis. Kč.

 •  Ř. 37 výkazu zisku a ztráty  1 095 tis. Kč
  •  Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku – depozitní směnky – na základě Rámcové smlouvy o vystavování 

a ukládání depozitních směnek mezi státním podnikem a Živnostenskou bankou ze dne 25. dubna 2008 v období 

od 14. dubna 2008 do 3. října 2008.

2. Významné události po datu účetní závěrky
 •  Účetní jednotka nezjistila a neúčtovala žádné významné události vzniklé po datu účetní závěrky a vztahující se 

k účetnímu období 2008.
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3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek

Skupina majetku
pořizovací cena oprávky zůstatková cena

k 31.12.2008 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2007

Pozemky 787 338 770 528 0 0 778 338 770 528

Stavby 9 543 139 9 472 402 5 018 668 4 907 337 4 524 471 4 565 065

Samostatné movité věci a soubory m. věcí 990 009 945 530 584 528 529 671 405 481 415 859

Samostatné movité věci drobné 103 834 100 177 95 086 90 552 8 748 9 625

Drahé kovy 897 897 897 897   

Umělecká díla a sbírky 267 267 267 267

Nedokončený DHM 281 468 103 702    

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Skupina majetku
pořizovací cena oprávky zůstatková cena

k 31.12.2008 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2007

Software 62 060 51 637 48 855 45 598 13 205 6 039

Ocenitelná práva 254 254 141 112 113 142

Jiný DNM 31962 28 522 16 051 10 737 15 911 17 785

Drobný software 6 432 6 208 6 176 5 868 256 340

Jiný drobný DNM 158 58 41 2 117 56

Finanční majetek - podíly v byt. družstvu 661 661 661 661

Nedokončený DNM 79 353 66 864
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3.3. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobý majetek k 31.12.2008 k 31.12.2007

Dlouhodobý nehmotný majetek k 1.1. 91 226 70 996

Pořízení nákupem 26 675 28 452

Odpis dlouhodobého nehmotného majetku 8 947 8 121

Vyřazení manka 0 101

Dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12. 108 954 91 226

Dlouhodobý hmotný majetek k 1.1. 5 112 681 5 119 263

Pořízení nákupem 347 685 168 413

Bezplatné nabytí 13 354 1 615

Vyřazení prodejem: 0 1 377

budovy, haly a stavby 0 1 300

stroje a zařízení 0 7

dopravní prostředky 0 70

inventář - -

Vyřazení likvidací: 1 509 477

budovy, haly a stavby 1 509 471

stroje a zařízení 0 6

dopravní prostředky - -

inventář - -

Vyřazení – manka: 0 110

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 189 865 173 055

Bezplatné předání majetku 2 393 -

Úbytek: restituce - -

Prodej zadávací dokumentace - 143

Nepoužité projekty 624 1 448

Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12. 5 279 329 5 112 681

Pozemky k 1.1. 770 527 762 197

Přírůstky nákupem 5 538 1 305

Bezplatné nabytí 8 432 463

Bezplatné nabytí katastr 3 359 7 366

Úbytky prodejem 184 613

Bezplatné předání 334 191

Pozemky k 31.12. 787 338 770 527
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3.4. Lesní pozemky a lesní porosty 

 •  Státní podnik má právo k hospodaření s celkem 21, 65 ha lesních pozemků.

 •  Lesní pozemky závodu Dolní Vltava činí 120 224 m2.

 •  Lesní pozemky závodu Horní Vltava činí 35 36 m2.

 •  Lesní pozemky závodu Berounka činí 61 355 m2.

 •  Cenu zjišťuje účetní jednotka podle průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2.

 •  Výše ocenění lesních pozemků státního podniku činí 12 347 tis. Kč.

3.5. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou fi nančního pronájmu 

 •  Povodí Vltavy, státní podnik nepořizuje dlouhodobý hmotný majetek formou fi nančního pronájmu.

3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 

 •  Část nemovitého majetku je zatížena právy, odpovídajícími věcným břemenům podle pravidel stanovených 

ve statutu podniku.

 •  Práva odpovídající věcným břemenům jsou zajištěna formou písemných smluv mezi Povodím Vltavy, státní podnik 

a oprávněným z věcného břemene

3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením 

 •  Povodí Vltavy, státní podnik vzhledem ke své právní formě a charakteru převažujícího majetku a jeho rozsahu 

nestanovuje tržní ceny tohoto majetku.

4. Vlastní kapitál

4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát 

 •  Dosažený hospodářský výsledek roku 2007 – zisk ve výši 67 625 tis. Kč byl na základě rozhodnutí zakladatele rozdělen 

následujícím způsobem:

  •  Příděl do fondu investic 56 125 tis. Kč

  •  Příděl do FKSP  5 000 tis. Kč

  •  Příděl do fondu odměn  6 500 tis. Kč

 

4.2. Základní kapitál 

 •  Přehled o změnách kapitálu je uveden jako samostatná příloha k účetní závěrce.

 •  Kmenové jmění zapsané v OR k rozvahovému dni je 5 538 094 tis. Kč.

 •  Základní kapitál nezapsaný v OR činí k 31. prosinci 2008 64 021 tis. Kč.

 •  Zvýšení ZK nezapsaného v OR z bezúplatného nabytí majetku za účetní období ve výši 25 142 tis. Kč.

 •  Snížení ZK nezapsaného v OR z bezúplatného předání majetku za účetní období v výši 2 727 tis. Kč.



68

5. Pohledávky a závazky 

5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů
2008 2007

z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní

do 30 9197 94 613 34

30 - 60 2 155 12 222 13

60 – 90 549 28 264 7

90 – 180 1 458 77 1 145 213

180 - 365 908 292 2 851 63

365 a více 15 835 272 17 655 353

celkem 30 102 775 22 750 683

 •  Pohledávky po lhůtě splatnosti činí celkem 30 877 tis. Kč, z toho pohledávky za dlužníky v konkurzním nebo 

insolvenčním řízení činí 5 561 tis. Kč a příslušenství k nim 2 301 tis. Kč (celkem 7 862 tis. Kč). Pohledávky po lhůtě 

splatnosti jsou důsledně vymáhány jak soudní cestou, tak prostřednictvím dohod s dlužníky o splátkách. Pozdní úhrady 

jsou průběžně penalizovány. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti se v průběhu roku 2008 zvyšoval.

Největšími dlužníky z titulu odběrů povrchové vody jsou:

Železárny Hrádek, a. s. – k 31. prosinci 2007 byla celková pohledávka tvořena příslušenstvím ve výši 11 434 tis. Kč (po lhůtě 

splatnosti 11 350 tis Kč). Na základě dohody docházelo v průběhu roku 2008 k měsíčním úhradám ve výši 370 tis. Kč, přičemž 

byl uplatňován úrok z prodlení. Pohledávka k 31. prosinci 2008 je tvořena příslušenstvím ve výši 7 907 tis (7 784 tis. Kč po lhůtě 

splatnosti) Kč. Dlužník se zavázal celou výši pohledávek uhradit do konce roku 2010.

SVA Holýšov, a. s. – jistina k 31. prosinci 2008 celkem ve výši 643 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 569 tis. Kč. 

Příslušenství k 31. prosinci 2008 ve výši 717 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 673 tis. Kč. Do 31. prosince 2008 bylo podáno celkem 

jedenáct žalob, k osmi žalobám je již vydán platební rozkaz nebo rozsudek, dlužník k nim však podal odpor nebo odvolání. 

Žaloby tedy nejsou uzavřeny.

Metaz, a. s. – jistina k 31. prosinci 2008 celkem ve výši 465 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 491 tis.Kč. Příslušenství k 31. prosinci 

2008 23 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 141 tis. Kč. Byly podány dvě žaloby, obě jsou již uzavřeny a zaplaceny (12/07 až 6/08).

ŽOS České Velenice CZ, a. s. – jistina k 31. prosinci 2008 celkem ve výši 168 tis. Kč, k 31. prosinci 07 122 tis.Kč. Příslušenství 

k 31. prosinci 2008 32 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 36 tis. Kč. Byly podány tři žaloby (12/07 až 8/08), ke všem třem žalobám 

je vydán pravomocný platební rozkaz, jelikož však ze strany dlužníka nedošlo k úhradě, jsou tyto pohledávky řešeny exekucí 

na majetek povinného.

Aktiva, a. s. – jistina k 31. prosinci 2008 celkem ve výši 3 257 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 3 257 tis.Kč. Příslušenství k 31. prosinci 

2008 1 879 tis. Kč, k 31. prosinci 07 1 879 tis. Kč Dne 29. listopadu 2004 byl na fi rmu prohlášen konkurz a pohledávky byly 

přihlášeny a uznány. Od 3. října 2006 je v právní moci konečná zpráva, v návrhu rozvrhového usnesení připadá na Povodí Vltavy, 

státní podnik, přibližně 1 tis. Kč, konkurzní řízení není ukončeno z důvodu nevyřízené kasační stížnosti u Nejvyššího soudu ČR.
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Šroubárna Libice, s. r. o. – jistina k 31. prosinci 2008 celkem ve výši 956 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 956 tis.Kč. Příslušenství 

k 31. prosinci 2008 305 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 305 tis. Dne 7. března 2003 byl na fi rmu vyhlášen konkurz, pohledávky byly 

přihlášeny a uznány. K 31. prosinci 2008 řízení nebylo uzavřeno, v lednu 2009 zveřejněno nepravomocné rozvrhové usnesení, 

výtěžek by podle něj měl být zhruba 8 tis. Kč.

ČKD Hořovice, a. s. – jistina celkem k 31. prosinci 08 ve výši 441 tis. Kč, k 31. prosinci 2007 441 tis.Kč. Dne 27. října 2007 byl 

na fi rmu vyhlášen konkurz, pohledávky byly přihlášeny a uznány. K 31. prosinci 2008 řízení nebylo uzavřeno, je veden jeden 

soudní spor a mimo to správce konkurzní podstaty jedná s se správcem ČKD Motory, a. s., o uzavření mimosoudního vyrovnání 

ohledně majetku, který byl zapsán do konkursních podstat obou úpadců.

Opravné položky k:
zůstatek k 1. 1. tvorba zúčtování zůstatek k 31. 12.

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Dlouhodobému majetku

Zásobám

Finančnímu majetku

Pohledávkám – zákonné 5 502 8 301 561 5 202 -179 -8 001 5 884 5 502

Pohl. § 8 konkurz 5 009 0 245 5 009 -7 0 5 248 5 009

Pohl. § 8a) 424 8 301 309 108 -105 -7 985 627 424

Pohl. § 8c) 69 0 7 85 -67 -16 9 69

Pohledávkám – ostatní 15 895 20 290 14 176 1 679 -5 766 -6 074 24 305 15 895

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů
2008 2007

z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní

do 30 2 297 0 650 0

30 – 60 0

60 – 90 0

90 – 180 0

180 – 365 0

nad 365 0

celkem 2 297 0 650 0



5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

 •  Státní podnik nemá pohledávky a závazky k podnikům ve skupině.

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

 •  Státní podnik nemá pohledávky a závazky kryté podle zástavního práva.

5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

 •  Státní podnik nemá závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

5.6. Dalši významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

 •  Státní podnik nemá významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva.

5.7. Náklady na odměny auditorské společnosti

 •  Náklady Státního podniku Povodí Vltavy v učetním období 2008 na odměny auditorské společnosti Organizační kancelář 

Cz, s.r.o. se sídlem Praha 5, V Hůrkách 1292/8, IČ: 264 15 666 činily 190 tis. Kč (FP908-REZ-00699) a to z titulu 

povinného auditu učetní závěrky za rok 2007.
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6. Rezervy

Druh rezervy
2008 2007

zůstatek 
k 1. 1. tvorba čerpání zůstatek 

k 31. 12. tvorba čerpáni zůstatek
 k 31. 12.

Zákonné rezervy - - - - - - -

VD Kamýk oprava návodní plošiny 13 820 - 11 174 2 646 6 910 - 13 820

VD Miřejovice oprava na VPK 9 681 - 9 681 0 4 841 - 9 681

VD Miřejovice oprava - - - - - - -

Záhorského-jezu 11 959 - 8 614 3 345 5 979 - 11 959

VD Orlík oprava tabulí rychlouzávěru - 6 872 - 6 872 - - 0

Rezerva na daň z přijmů - - - - - - -

Ostatní rezervy - - - - - - -

Odložený daňový závazek - - - - - - -

Celkem 35 460 6 872 29 469 12 863 17 730 35 460

  •  V roce 2008 byla zahájena oprava vodního díla Kamýk – oprava návodní plošiny na kótě 287, 10 ve výši 11 174 tis. Kč. 

Oprava bude dokončena v roce 2009 nákladem ve výši 2 646 tis. Kč.

 •  V roce 2008 byla zahájena i dokončena oprava opevnění dna na velké plavební komoře u vodního díla Miřejovice ve výši 

6 534 tis. Kč. Nevyčerpaná část rezervy 3 147 tis. Kč byla rozpuštěna proti učtu 552 20.

 •  Byla rovněž zahájena oprava Záhorského jezu na vodním díle Miřejovice. Náklady na opravu v roce 2008 činily 

8 614 tis. Kč, oprava bude dokončena v roce 2009 nákladem 3 345 tis. Kč.

 •  V roce 2008 byla vytvořena první část rezervy na opravu tabuli rychlouzávěru u vodního díla Orlík ve výši 6 872 tis. Kč. 

V roce 2009 bude vytvořena druhá část rezervy ve stejné výši. Termín zahájení prací se předpokládá na rok 2010. Celkové 

náklady na opravu 13 744 tis. Kč. 

7. Výnosy z běžné činnosti

Dlouhodobý majetek k 31.12.2008 k 31.12.2007

Tržby za odběry povrchové vody 608 527 572 041

Tržba za spoluužívání VD 109 802 112 977

Tržby za elektrický proud 181 435 151 919

Tržby za výkony laboratoří 28 307 10 573

Tržby za pronájem nemovítostí (pozemky,byty) 21 366 18 913

Ostatní tržby (odborné posudky, prodej dřeva, vyměřovací loď, vlastní výkony) 14324 8 876

Celkem 963 761 875 299

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
 •  Státní podnik nevynaložil v daném účetním období náklady na výzkum a vývoj.
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IV. Závěr

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky 

pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemnosti účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní 

písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, 

pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínajicí dnem 1. ledna 2008 a končící dnem 31. prosince 2008.

Okamžik sestavení 26. února 2009

DANA DRYÁKOVÁ
vedoucí oddělení účetnictví

Povodí Vltavy, státní podnik

Podpisový záznam osoby 

odpovědné za účetní závěrku

Ing. JIŘÍ JELEN
ředitel sekce ekonomické

Povodí Vltavy, státní podnik

Podpisový záznam osoby 

odpovědné ze sestavení účetní 

závěrky

Ing. JAN SLANEC
generální ředitel

Povodí Vltavy, státní podnik

Podpisový záznam statutárního 

orgánu nebo fyzické osoby‚ která 

je účetní jednotkou
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resumé 

Resumé

Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl dne 1. ledna 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb. O povodích. V obchodním rejstříku 

Městského soudu v Praze 2, oddíl A, vložka 43594, byl podnik zapsán 18. ledna 2001. Funkci zakladatele podniku vykonává 

Ministerstvo zemědělství ČR.

Hlavním poslání státního podniku Povodí Vltavy je správa povodí. Podnik pečuje na území o celkové rozloze 28 708 km2 

o 4877 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a dalších vymezených povodích a také o jakost povrchových 

a podzemních vod, v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy,.

Výroční zpráva přináší základní informace o organizační struktuře, o technických a provozních aktivitách, fi nanční, ekonomické, 

obchodní a personální politice podniku v roce 2008.

Hydrologicky hodnotí zpráva rok 2008 jako celkově podprůměrný, bez výraznějších hydrologických extrémů. 

V průběhu roku 2008 bylo státnímu podniku Povodí Vltavy oznámeno 85 havárií, z tohoto počtu byly ve 47 případech přímo 

zasaženy, či ohroženy povrchové vody. Z havárií na povrchových a podzemních vodách nebyla žádná takové povahy, aby došlo 

k významnému, nebo trvalejšímu zhoršení jakosti vod. 

Povodí Vltavy, státní podnik hospodařil v roce 2008 velmi dobře, dosáhl zisku ve výší 23 375 tis. Kč, což je o 1 375 tis. Kč více, 

než předpokládal plán. 

Cena za 1 m3 povrchové vody, byla pro rok 2008 stanovena na 1,00 Kč za vodu pro průtočné chlazení a na 2,45 Kč za vodu 

na ostatní odběry.
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Adresář

POVODÍ VLTAVY, státní podnik
Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Tel.: 221 401 111, fax: 257 322 739

e-mail: pvl@pvl.cz, www.pvl.cz

ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
Grafi cká 36, 150 21 Praha 5

Tel.: 257 099 111, fax: 257 313 522

ZÁVOD HORNÍ VLTAVA
Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice

Tel.: 387 683 111, fax: 387 203 620

ZÁVOD BEROUNKA
Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Tel.: 377 307 111, fax: 377 237 361

Praha

Plzeň

České
Budějovice
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o podniku 

Základní údaje o podniku

Obchodní fi rma:   Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:    Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Identifi kační číslo:   70889953

Daňové identifi kační číslo:  CZ70889953

Právní forma:    státní podnik

Den vzniku podniku:  1. ledna 2001

Den zápisu do OR:   18. ledna 2001 Městským soudem v Praze, oddíl A,

     Vložka 43594, spisová značka F 94634/2000

Zakladatel:   Ministerstvo zemědělství ČR

Statutární orgán:   generální ředitel

Dozorčí rada:    devítičlenná

Bankovní spojení:   UniCredit Bank, č.ú. 1487015064/0400

Zakladatel podniku schválil výroční zprávu Povodí Vltavy, státní podnik, za rok 2008 

rozhodnutím, čj. 13677/2009-13220 ze dne 4. května 2009, v souladu s ustanovením 

článku 2, bodu 2.1.6. Statutu Povodí Vltavy, státní podnik, podle § 15 písm. i) 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 
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