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1.  ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vltava, Praha
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1.  ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

V roce 2011 státní podnik Povodí Vltavy úspěšně plnil své 

povinnosti správce povodí a navázal tak na pozitivní trend 

z roku 2010.

Rok 2011 se zapíše do dějin vodního hospodářství v Čes-

ké republice zejména tím, že k 1. lednu tohoto roku došlo, 

v  rámci integrace správy vodních toků, k převzetí správy 

drobných vodních toků, které dosud spravovala Zeměděl-

ská vodohospodářská správa jako organizační složka státu, 

státními podniky Povodí a státním podnikem Lesy České 

republiky, podle jejich územní působnosti. Náš podnik 

tak od tohoto data převzal do své správy dalších více než 

15 500 km drobných vodních toků, přešlo nám do práva 

hospodařit dalších téměř 8 400 vodních děl souvisejících 

s  převedenými vodními toky a  s  tím souvisejících téměř 

16  000 pozemků. Celý proces převodu správy drobných 

vodních toků tak nastavil zcela nové podmínky týkající se 

činnosti podniku na úseku správy vodních toků. Podrob-

nější informace o „transformaci Zemědělské vodohospo-

dářské správy“ jsou uvedeny dále v  textu výroční zprávy. 

S  ohledem na  náročnost celého tohoto procesu bych 

na tomto místě ještě jednou rád poděkoval všem zaměst-

nancům našeho podniku, kteří se  na  těchto činnostech 

podíleli, za to, že odvedli opravdu perfektní práci.

I přes značný nárůst povinností souvisejících s převodem 

správy drobných vodních toků dosáhl podnik v roce 2011 

příznivého hospodářského výsledku.

Začátkem roku docházelo na  mnoha vodních tocích 

v naší správě k častým výskytům tzv. „ledových jevů“, kte-

ré způsobovaly zmenšení průtočného profi lu jejich koryt 

a  následně vybřežování a  rozliv vody do  okolí. V  mnoha 

případech podnik zabezpečoval odstraňování ledových 

bariér pomocí těžké techniky.

V  průběhu lednové povodně na  Mži pozdrželo vodní 

dílo Hracholusky kulminaci povodně v  úseku pod hrází 

o 26 hodin a  tím bylo významně zabráněno vyšším ško-

dám na  majetku obcí pod hrází i  v  samotné Plzni. Velmi 

pozitivní účinek sehrálo i nově vybudované protipovodňo-

vé opatření v oblasti Plzně-Roudné, které bylo realizováno 

v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II.

Na  opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo 

v  roce 2011 vynaloženo z  vlastních zdrojů podniku 

212,61 milionů Kč. 

V rámci programu 129 120 Podpora prevence před povod-

němi II bylo v roce 2011 zahájeno dalších 10 staveb proti-

povodňové ochrany za 364 milionů Kč, z  toho 5 vychází 

z návrhů obcí a 5 bylo připraveno státním podnikem Povo-

dí Vltavy. Převážná část prací v  rámci naplňování tohoto 

programu spočívala v  roce 2011 v  přípravě dalších akcí, 

jejichž navrhovateli jsou obce tak, aby mohly být stavebně 

zahájeny v roce 2012 a dokončeny v roce 2013.

Neměli bychom zapomenout, že jsme v  loňském roce 

oslavili padesáté výročí existence dvou významných vod-

ních děl Vltavské kaskády, a to vodního díla Orlík a vodního 

díla Kamýk.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnan-

cům podniku, kteří v  roce 2011 přispěli svou poctivou 

prací k naplnění jeho poslání a ke splnění jeho povinnos-

tí. Současně děkuji také všem kolegům z  veřejné správy 

a obchodním partnerům, kteří s naším podnikem spolu-

pracovali, za jejich práci, spolupráci a vstřícný postoj.

RNDr. Petr Kubala

generální ředitel
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2.  PROFIL STÁTNÍHO PODNIKU

Předmět činnosti

Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na tradice 

a zkušenosti českého vodního hospodářství s cílem 

zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových 

a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy 

tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního 

prostředí a plnohodnotného života lidí.

Státní podnik Povodí Vltavy vznikl k 1. lednu 2001 

na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích 

a v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze byl 

podnik zapsán dne 18. ledna 2001 v oddílu A, vložce 

43594. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo 

zemědělství. Při naplňování předmětu své činnosti 

postupuje Povodí Vltavy, státní podnik, zejména podle 

zákona o povodích, zákona č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně 

souvisejících platných právních předpisů.  

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní 

podnik Povodí Vltavy více než 23 000 km vodních 

toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších 

vymezených hydrologických povodích, z toho je 

4 761 km významných vodních toků, více než 12 000 km 

určených drobných vodních toků a dalších téměř 

6 500 km neurčených drobných vodních toků. Dále má 

právo hospodařit se 110 vodními nádržemi, z toho je 

31 významných vodních nádrží, 19 plavebními komorami 

na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 291 pevnými 

jezy a 18 malými vodními elektrárnami. 

Základním posláním státního 
podniku Povodí Vltavy je:

●       výkon funkce správce povodí, správce významných, 

určených a dalších drobných vodních toků, provoz 

a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, k nimž má 

právo hospodařit

●      výkon dalších práv, povinností a činností stanovených 

právními předpisy, Statutem a Zakládací listinou

●      výkon práva hospodařit s určeným majetkem 

ve vlastnictví státu

●      nakládání s vodami na vodních dílech v majetku 

státu s nimiž má právo hospodařit, podle podmínek 

stanovených vodoprávními úřady

●      zajištění vyjadřovací činnosti k záměrům staveb 

a činností v povodí Vltavy

●      zabezpečení ochrany před povodněmi spadající 

do povinností správce vodních toků, správce povodí 

a vlastníka vodních děl

●      zajišťování odborné pomoci vodoprávním úřadům při 

jejich činnosti

●      pořizování plánů dílčích povodí pro dílčí povodí Horní 

Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a dílčí povodí ostatních 

přítoků Dunaje 

●      zjišťování a hodnocení stavu povrchových 

a podzemních vod, včetně zajišťování provozního 

monitoringu jakosti povrchových vod

●      vytváření podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky 

únosné využívání povrchových a podzemních vod 

a vodních toků

Povodí Vltavy, státní podnik, 
přináší na svých internetových 
stránkách www.pvl.cz 
mimo jiné aktuální informace o:
●      vodních stavech a průtocích

●      povodňových stavech

●      jakosti povrchové vody

●      vodních dílech a mimořádných manipulacích

●      plánování v oblasti vod
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2.  PROFIL STÁTNÍHO PODNIKU

Dozorčí rada

Management podniku

Ing. Karel Tureček (vznik členství k 23. únoru 2011)   . . . . . . . . . . . předseda dozorčí rady

Ing. Vilém Žák   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . místopředseda dozorčí rady, za Ministerstvo životního prostředí

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za Ministerstvo zemědělství

Ing. Václav Král . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za Jihočeský kraj

Ing. Miloš Petera   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za Středočeský kraj

Ing. Jan Plechatý (zánik členství k 23. únoru 2011)

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. (zánik členství k 21. dubnu 2011)

Bc. Miroslav Drobný (vznik členství k 27. září 2011) . . . . . . . . . . . . za Ministerstvo dopravy

Ing. Zdeněk Zídek

Ing. Miloň Kučera

Ing. Josef Holubička 

RNDr. Petr Kubala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . generální ředitel 

Ing. Tomáš Matějka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ředitel sekce ekonomické 

Ing. Tomáš Kendík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ředitel sekce správy povodí 

Ing. Karel Mach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ředitel sekce technické

Ing. Tomáš Havlíček. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ředitel sekce investiční 

Ing. Richard Kučera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ředitel sekce provozní 

Ing. Zdeněk Zídek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ředitel závodu Horní Vltava

Ing. Miloň Kučera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ředitel závodu Berounka

Ing. Jiří Friedel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ředitel závodu Dolní Vltava
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2.  PROFIL STÁTNÍHO PODNIKU

Organizační schéma podniku

Povodí Vltavy, státní podnik 
generální ředitel

interní auditor

generální ředitelství

útvar generálního ředitele

vedoucí útvaru generálního ředitele

sekce investiční

ředitel sekce investiční

sekce technická 

ředitel sekce technické

sekce ekonomická

ředitel sekce ekonomické

sekce provozní

ředitel sekce provozní

sekce správy povodí

ředitel sekce správy povodí

závod Horní Vltava

ředitel závodu Horní Vltava

závod Berounka

ředitel závodu Berounka

závod Dolní Vltava

ředitel závodu Dolní Vltava

závody
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PROFIL STÁTNÍHO PODNIKU

Vltava, Praha
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3.  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2011

●  Transformace Zemědělské vodohospodářské správy 
do státního podniku Povodí Vltavy

●  Program Podpora prevence před povodněmi II

●  Zimní povodeň a ledové jevy 

●  50 let vodního díla Orlík a vodního díla Kamýk



ZPRÁVA O ČINNOSTI PODNIKU

9

Vodní dílo Lipno II
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3.  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2011

Transformace
Zemědělské vodohospodářské správy 
do státního podniku Povodí Vltavy
S účinností k 1. lednu 2011 došlo v rámci integrace správy 

drobných vodních toků ke změně v oblasti výkonu 

správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala 

k 31. prosinci 2010 Zemědělská vodohospodářská 

správa, jako organizační složka státu (dále jen „ZVHS“). 

Správu těchto drobných vodních toků od 1. ledna 2011 

vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy 

České republiky, podle své územní působnosti – v dílčích 

povodích Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy tedy také 

státní podnik Povodí Vltavy.

Státní podnik Povodí Vltavy se připravoval 

na „transformaci ZVHS“ již v průběhu roku 2010, a proto 

byla zpracována koncepce zabezpečení převodu správy 

drobných vodních toků v rámci státního podniku 

Povodí Vltavy, která zohledňovala veškeré přebírané 

činnosti, včetně předpokládaného fi nančního dopadu 

„transformace ZVHS“ na státní podnik Povodí Vltavy. 

Veškeré následné kroky byly realizovány v souladu s touto 

koncepcí, která byla rovněž souhlasně projednána 

v dozorčí radě podniku. 

K zajištění úspěšné „transformace ZVHS“ do státního 

podniku Povodí Vltavy byly v roce 2010 a 2011 vydány 

příslušné vnitřní normy řízení, např.: 

➀   Příkaz generálního ředitele 20/2010 – Organizační řád,

➁     Příkaz generálního ředitele 4/2011 – Začlenění archivní 

dokumentace ZVHS do spisoven Povodí Vltavy, státní 

podnik,

➂   Příkaz generálního ředitele 5/2011 – Postup oběhu 

žádostí o vydání stanoviska nebo vyjádření správce 

Povodí a o vyjádření správce drobných vodních toků 

převzatých od ZVHS a obsah vyjádření PS1 závodů 

k pozemkům, převedeným k 1. 1. 2011 ze ZVHS,

➃   Příkaz generálního ředitele 6/2011 – Převod a převzetí 

majetku ze stávajících a bývalých pracovišť ZVHS 

v souvislosti s převodem správy vodních toků 

k 1. 1. 2011.

Veškeré informace o přípravě změny správy drobných 

vodních toků byly již v průběhu posledního čtvrtletí roku 

2010 zpřístupňovány na webových stránkách státního 

podniku Povodí Vltavy na adrese www.pvl.cz v sekci 

„Změna správy drobných vodních toků“ a byly průběžně 

aktualizovány.

Na státní podnik Povodí Vltavy tak od 1. ledna 2011 

v důsledku „transformace ZVHS“ přešlo správcovství 

celkem více než 15 500 km drobných vodních toků, 

z toho více než 12 000 km drobných vodních toků, kde 

byl státní podnik Povodí Vltavy určen jejich správcem (dle 

§ 48 odst. 2 vodního zákona) a téměř 3 500 km drobných 

vodních toků, které jsou přítoky těchto určených 

drobných vodních toků (dle § 48 odst. 4 vodního zákona). 

V souladu s ustanovením § 48 odst. 2 vodního zákona 

v souvislosti se změnou správy drobných vodních toků 

k 1. lednu 2011 přešlo do práva hospodařit státnímu 

podniku Povodí Vltavy na základě „účetní evidence 

ZVHS k 31. prosinci 2010“ téměř 8 400 vodních děl 

souvisejících s převedenými vodními toky (především 

úpravy vodních toků, zatrubněné úseky drobných 

vodních toků a malé vodní nádrže) a téměř 16 000 

pozemků.

Převod správy 
drobných vodních toků

Převod správy drobných vodních toků ze ZVHS na státní 

podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky 

byl proveden na základě Příkazu č. 27/2010 ministra 

zemědělství z měsíce září 2010 v souladu s ustanovením 

§ 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.

Seznamy drobných vodních toků, jejichž správcem 

podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, byl od 1. ledna 2011 určen 

státní podnik Povodí Vltavy, byly přílohou rozhodnutí 

Ministerstva zemědělství č.j. 33474/2010-15110 ze 

dne 23. listopadu 2010 a rozhodnutí č.j. 35934/2010-

15110 ze dne 21. prosince 2010. Na základě podkladu, 

zpracovaného státním podnikem Povodí Vltavy, jako 

účastníka o provedení oprav zřejmých nesprávností 

ve výše uvedených rozhodnutích o určení správcem 

drobného vodního toku, byla Ministerstvem zemědělství 

vydána v přezkumném řízení „opravná“ rozhodnutí 

č.j. 76723/2011-MZE-15112 ze dne 6. května 2011 

a č.j. 85308/2011-MZE-15112 ze dne 9. května 2011, 

jejichž přílohami byly opravené tabelární seznamy 

drobných vodních toků, určených do správy státního 

podniku Povodí Vltavy, které plně nahradily přílohy 

původních rozhodnutí.

Převod správy drobných vodních toků ze ZVHS na státní 

podnik Povodí Vltavy byl realizován rovněž v souladu se 

„Smlouvou o bezúplatném převodu příslušnosti hospodařit 

s majetkem, právy a závazky a o jejich převzetí do práva 
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hospodařit“ ze dne 27. prosince 2010 (dále jen „smlouva 

o bezúplatném převodu“), uzavřenou se souhlasem 

Ministerstva zemědělství mezi ZVHS a státním podnikem 

Povodím Vltavy.

Převzetí „účetní evidence ZVHS 
k 31. prosinci 2010“

V návaznosti na výše uvedená rozhodnutí Ministerstva 

zemědělství o určení státního podniku Povodí Vltavy 

správcem drobných vodních toků a v souladu se 

smlouvou o bezúplatném převodu státní podnik Povodí 

Vltavy v průběhu roku 2011 obdržel následující soupisy 

majetku vyplývající z inventarizace ZVHS 

k 31. prosinci 2010:

„Soupis vodních děl nepodléhajících evidenci v katastru 

nemovitostí …“, 

„Soupis pozemků …“, 

„Soupis pozemků a vodohospodářského majetku 

evidovaného v KN …“.

Převod práva k nemovitostem – 
pozemkům, které přešly ze ZVHS 
na státní podnik Povodí Vltavy 
podle § 48 odst. 2 vodního zákona 

Soupis pozemků vyplývající z inventarizace ZVHS 

k 31. prosinci 2010 obsahoval více než 16 000 pozemků, 

z nichž po předběžném rozdělení náleželo do území 

závodu Horní Vltava cca 8 600 pozemků, do území 

závodu Berounka cca 4 800 pozemků a do území závodu 

Dolní Vltava cca 2 600 pozemků.

Na základě úzké spolupráce s Českým úřadem 

zeměměřičským a katastrálním bylo provedeno 

porovnání předaného seznamu pozemků s aktuální 

evidencí pozemků vedených katastrálními úřady 

s příslušností hospodařit pro ZVHS. Pro téměř 

15 500 pozemků (v celkové účetní hodnotě 

358 milionů Kč), kde došlo k souladu obou evidencí, byly 

generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy 

podepsány návrhy na záznam do katastru nemovitostí 

s tzv. Souhlasnými prohlášeními obou organizací, jejichž 

přílohu tvořil vždy přehled pozemků v působnosti 

příslušného katastrálního pracoviště. Tato činnost byla 

realizována na 39 dotčených katastrálních pracovištích.

Brtný potok, úprava ř.km 5,620–6,000

Drnový potok, Neznašovy, úprava ř.km 12,5

Bochovský potok, Bochov, ř.km 5,9
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Vodohospodářský majetek, který 
přešel ze ZVHS na státní podnik 
Povodí Vltavy podle § 48 odst. 2 
vodního zákona

Pracovníci státního podniku Povodí Vltavy provedli 

od února do konce července 2011 fyzické prohlídky 

veškerého vodohospodářského majetku, který přešel 

na státní podnik Povodí Vltavy v rámci „transformace ZVHS“. 

Při těchto prohlídkách byl zjišťován skutečný technický 

stav vodohospodářského majetku, který byl zaznamenáván 

do „Zjišťovacích protokolů za účelem zjištění skutečného 

technického stavu“, na jejichž základě byly dále zpracovány 

„Zjišťovací protokoly za účelem zařazení“. 

Na základě stavu účetní evidence ZVHS k datu 

31. prosince 2010 přešlo na státní podnik Povodí Vltavy 

více než 8 300 souvisejících vodních děl, v celkové 

pořizovací hodnotě 2 567 milionů Kč. Z tohoto počtu 

nebylo v rámci fyzických prohlídek v terénu dohledáno 

317 vodních děl v celkové pořizovací hodnotě cca 

46 milionů Kč, což představuje cca 3,8 % z celkového 

množství, respektive 1,8 % z  celkové pořizovací 

ceny převáděného vodohospodářského majetku. 

„Nedohledaná“ související vodní díla jsou ze strany 

státního podniku Povodí Vltavy postupně řešena 

s místně příslušnými vodoprávními úřady, a to v rámci 

řízení o rozhodnutí v pochybnostech dle ustanovení 

§ 55 odst. 4 vodního zákona.

Převod „provozního majetku“ 

Předmětem převodu provozního majetku ze 

ZVHS na státní podnik Povodí Vltavy bylo, kromě 

drobného provozního majetku, např. i 20 limnigrafů, 

23 automobilů a budovy a s nimi související pozemky, 

ke kterým měla ZVHS příslušnost hospodařit. Podle 

odsouhlaseného harmonogramu a podle Příkazu 

generálního ředitele 6/2011 probíhaly fyzické kontroly 

majetku na všech 21 bývalých pracovištích ZVHS. 

Na základě ukončených kontrol byly průběžně 

sepisovány Protokoly Předmětu převodu a převzetí 

ve věci převodu provozního majetku na těchto 

pracovištích. Celková pořizovací hodnota převedeného 

provozního majetku představuje částku ve výši 

45 milionů Kč.

V souladu s bodem 2 článku VI. smlouvy o bezúplatném 

převodu byly odboru zakladatelské činnosti Ministerstva 

zemědělství průběžně zasílány jednotlivé „Protokoly 

Předmětu převodu a převzetí majetku státu“, které byly 

za příslušný kalendářní měsíc sepsány.

Přebírání archivu 

Archiv ZVHS v rámci územní působnosti státního podniku 

Povodí Vltavy byl na 21 bývalých pracovištích ZVHS. 

Vlastní převzetí archivu probíhalo v několika etapách 

a vyžadovalo:

●      odhad běžných metrů technických dokumentací se 

znakem A k uložení do Ústřední spisovny na vodním 

díle Orlík, nutný pro vytvoření dostatku místa k uložení 

a odhad potřebného množství archivních obalů;

●      pořízení a rozvoz archivních obalů po jednotlivých 

pracovištích;

●      zpracování metodiky a proškolení zaměstnanců 

k zajištění správného postupu při archivaci 

a vytřiďování dokumentů;

●      zajištění neustálého on-line servisu pro případné 

dotazy a časté metodické návštěvy pracovišť;

●      zprostředkování kontaktu Státních oblastních archivů 

a určení oblastních zařazení pracovišť k provedení 

skartačních řízení;

●      přípravu jednotlivých spisoven na závodech k uložení 

dokumentů.

V další přípravné fázi byly dokumenty a spisy vytříděny 

dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Bylo vytvořeno 5 řad dokumentů:

„I takto vypadá převzatý drobný vodní tok“
Holoubkovský potok, Mýto, úprava ř.km 0,00-0,50
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➀   dokumenty řady A, tzv. „technické dokumentace“ 

k uložení v Ústřední spisovně na vodním díle Orlík;

➁  dokumenty řady S a A, u kterých dosud nebyla 

ukončena provozní potřeba, k přesunu na pracoviště, 

kam budou oblastně patřit;

➂   dokumenty řady S a A do roku 2005, u kterých 

skončila provozní potřeba, které jsou nepotřebné pro 

další činnosti státního podniku Povodí Vltavy nebo se 

jedná o duplicitní výtisky, pro vytvoření skartačního 

návrhu;

➃  dokumenty určené a vytříděné výhradně pro 

činnost státního podniku Lesy České republiky, 

za předpokladu, že nebyly součástí jiného dokumentu 

nebo existuje více výtisků;

➄   dokumenty určené a vytříděné výhradně pro činnost 

„zbytkové“ ZVHS, za předpokladu, že nejsou součástí 

jiného dokumentu nebo existuje více výtisků.

Předávání na jednotlivých pracovištích probíhalo 

následovně:

●      po vytvoření všech výše uvedených příloh (pokud 

neexistovaly dokumenty všech výše uvedených 

„kategorií“, přílohy byly očíslovány dle reálného stavu) 

byl státním podnikem Povodí Vltavy osloven příslušný 

Státní oblastní archiv a ZVHS na základě podkladů 

vytvořila skartační návrh a zaslala jej na příslušný 

orgán. Poté na pracovišti proběhlo, za předchozího 

odsouhlasení zástupci státního podniku Lesy 

České republiky a ZVHS, skartační řízení. Vybrané 

dokumenty si Státní oblastní archivy převzaly 

a ostatní byly akreditovanou fi rmou na základě 

skartačního protokolu odvezeny ke skartaci;

●      dokumenty řady A, tzv. „technické dokumentace“, byly 

odvezeny do Ústřední spisovny na vodním díle Orlík, 

kde byly uloženy podle jednotlivých pracovišť (každé 

pracoviště má svoji číselnou řadu a v poznámce číslo, 

pod kterým bylo dříve zařazeno). Postupně budou 

začleněny do archivní databáze státního podniku 

Povodí Vltavy podle již připravených evidenčních listů;

●      dokumenty řady S a A od roku 2005 byly převezeny 

na pracoviště, kam byly v rámci podniku zařazeny 

a uloženy. Po ukončení provozní hodnoty budou 

zaevidovány správcem uzlu do podnikové databáze 

a uloženy do příslušných spisoven;

●      dokumenty zařazené do přílohy č. 4 byly 

v následujícím měsíci předány zástupcům státního 

podniku Lesy České republiky;

●      dokumenty pro „zbytkovou“ ZVHS byly vyčleněny pro 

její činnost s tím, že si je ponechá ve své péči. Jednalo 

se o dokumentace týkající se zejména hlavních 

odvodňovacích zařízení. Tento postup přestal být 

ze strany „zbytkové“ ZVHS dodržován a bylo třeba 

řešit problémy, co s dokumenty, které zůstaly ležet 

na pracovištích a nikdo si je nepřevzal. V některých 

případech pak měly být na příkaz zástupce „zbytkové“ 

ZVHS skartovány. Dle zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, si při spisové 

rozluce každá z organizací povinně převezme 

dokumenty, které souvisí s její provozní činností. 

Pro zajištění jejich zachování byly tyto dokumenty, 

na základě naší dohody s Ministerstvem zemědělství 

shromážděny na jednom místě a budou kompletně 

předány nástupnické organizaci po „zbytkové“ ZVHS.

Dne 1. září 2011 byl zahájen zkušební provoz k umožnění 

získání informací z archivních spisů, převzatých 

státním podnikem Povodí Vltavy ze ZVHS v rámci její 

„transformace“. Archivní spisy jsou uloženy ve spisovně 

provozního objektu vodního díla Orlík v Solenicích 

a veškeré s tím související informace je možné získat 

na našich internetových stránkách www.pvl.cz. 

Přebírání akcí administrovaných 
v rámci programového fi nancování

Státním podnikem Povodí Vltavy bylo administrativně 

převzato celkem 91 akcí, přičemž 43 z nich bylo ZVHS 

připravováno pro realizaci z programu 129 120 Podpora 

prevence před povodněmi II, 6 akcí z programu 229 116 

Odstranění následků povodní roku 2009, 5 akcí z programu 

229 117 Odstranění následků povodní roku 2010 a 29 akcí 

z programu 129 190 Podpora zemědělských vodních toků, 

z toho 8 akcí bylo připraveno z programu 129 190 jako akce 

pro likvidaci bolševníku velkolepého. Všechny převzaté 

podklady byly pečlivě prozkoumány odbornými pracovníky 

našeho podniku. V této souvislosti je třeba konstatovat, 

že většina z takto převzatých akcí neodpovídala stavem 

přípravy a zpracování potřebám pro předložení žádostí 

o dotaci v rámci příslušných programů fi nancování v  roce 

2011. Tam, kde bylo možné potřebné podklady doplnit 

a upravit, byly žádosti podány a tyto akce se připravují pro 

realizaci. Tam, kde stav přípravy neodpovídal požadavkům 
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programového fi nancování, proběhla úprava těchto záměrů 

a projektů tak, aby se daly předložit v nejbližším možném 

období v rámci příslušného programu fi nancování, nebo 

aby mohly být realizovány případně z vlastních zdrojů 

podniku.

V roce 2011 bylo proinvestováno v rámci převzatých 

akcí zařazených do programu 129 123 Podpora 

protipovodňových opatření podél vodních toků 

21,7 milionů Kč. Pokračovalo se ve výkupech pozemků, 

případně realizaci stavebních pracích u 9 akcí 

připravených a administrovaných z programu 129 120 

Podpora prevence před povodněmi II, dalších 5 akcí 

bylo doplněno o požadované podklady ve vztahu 

k dotačnímu titulu a připraveny k zahájení stavebních 

prací po nutné administraci veřejné zakázky. U jedné akce 

(ZKT Počátecký potok v hodnotě 4,5 milionů Kč), kterou 

strategický expert posoudil jako akci, která je v souladu 

s cíli programu, ale nedoporučil zařadit akci do užšího 

výběru, rozhodlo vedení státního podniku Povodí Vltavy 

o realizaci akce z vlastních fi nančních prostředků bez 

nároku na dotaci ze státního rozpočtu.

V průběhu roku 2011 byly dále dokončeny stavební práce 

na dvou akcích revitalizačního charakteru v hodnotě 

3,7 milionů Kč, které byly stavebně zahájeny již v roce 

2011 a budou fi nancovány z dotačních prostředků SFŽP. 

K 30. listopadu 2011 byly dále podány podklady k žádosti 

o podporu z programu 129 120 Podpora prevence 

před povodněmi II u dalších 5 akcí v celkové hodnotě 

52,5 milionů Kč, které byly připravovány na drobných 

vodních tocích, ale vydání územních rozhodnutí, 

vlastnická práva k pozemkům a dokumentace a žádosti 

o stavební povolení již zajišťoval státní podnik Povodí 

Vltavy. U těchto akcí předpokládá státní podnik Povodí 

Vltavy fi nancování ze státního rozpočtu a měly by být 

realizovány v letech 2012–2013.

Z akcí, které byly dále připravovány ZVHS, ale nebyly 

zajištěny fi nanční prostředky pro jejich realizaci, 

dokončil státní podnik Povodí Vltavy přípravu a zahájil 

realizaci z vlastních fi nančních prostředků dalších 7 akcí 

investičního charakteru v hodnotě 19,8 milionů Kč, 

z nichž 3 byly stavebně dokončeny v roce 2011 a zbylé 

budou dokončeny v první polovině roku 2012. Státní 

podnik Povodí Vltavy dále zahájil projekční přípravu 

dalších 12 akcí na drobných vodních tocích, které byly 

vyhodnoceny správcem toku jako přínosné.

Shrnutí

V souladu se Smlouvou o bezúplatném převodu 

příslušnosti hospodařit s majetkem, právy a závazky 

a o jejich převzetí do práva hospodařit, uzavřenou 

s vědomím České republiky – Ministerstva zemědělství 

dne 27. prosince 2010 mezi smluvními stranami 

Zemědělskou vodohospodářskou správou a státním 

podnikem Povodí Vltavy, byl proces předávání a přebírání 

majetku státu mezi smluvními stranami průběžně 

zaznamenáván. Závěrem roku 2011 – dne 29. prosince 

2011 – byl sepsán tzv. Souhrnný protokol, jehož nedílnou 

součástí bylo 28 Protokolů Předmětu převodu a převzetí 

dle článku VI. a VII. Smlouvy a Protokol Předmětu předání 

a převzetí dle článku V. Smlouvy. Podpisem tohoto 

Souhrnného protokolu byl administrativně ukončen 

složitý proces převodu majetku státu mezi Zemědělskou 

vodohospodářskou správou a státním podnikem Povodí 

Vltavy, který byl ve 4. čtvrtletí roku 2011 podroben 

veřejnosprávní kontrole, zaměřené na hospodaření 

s veřejnými prostředky v souvislosti s převodem 

správy drobných vodních toků ze  Zemědělské 

vodohospodářské správy na státní podnik Povodí Vltavy 

a s tím související převzetí a převod majetku. Závěrem 

kontroly, kterou provedl odborný expert Ministerstva 

zemědělství – společnost Grant Thornton Advisory s.r.o., 

bylo konstatování, že nebyly zjištěny žádné nesprávnosti 

a státní podnik Povodí Vltavy dodržuje závazná 

ustanovení zákona o účetnictví a navazujících předpisů 

a zákoníku práce.

Drobný vodní tok
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Program Podpora prevence 
před povodněmi II
Příprava a realizace staveb protipovodňových opatření 

v rámci programu 129 120 Podpora prevence před 

povodněmi II patřila v roce 2011 k prioritním úkolům 

státního podniku Povodí Vltavy.

Program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II 

navazuje na první etapu programu „Prevence před 

povodněmi“ realizovaného v letech 2002–2007. 

Cílem programu je další snižování úrovně ohrožení 

a povodňových rizik v záplavových územích vodních 

toků. Program je realizován v letech 2007–2013. 

Realizovaná protipovodňová opatření výrazně omezují 

rizika povodňových škod a naplňují tak „Strategii ochrany 

před povodněmi na území České republiky“. V rámci 

tohoto programu rozlišujeme dvě skupiny staveb 

s odlišným způsobem přípravy. Jednu skupinu tvoří 

stavby, které od začátku připravuje příjemce dotace, 

tj. územně příslušný státní podnik Povodí. Druhou 

skupinu tvoří stavby, které vycházejí z návrhů obcí jako 

navrhovatelů protipovodňového opatření. U této skupiny 

staveb zajistí obec územní rozhodnutí a pozemky pro 

stavbu. Po předání dokladů veškerou další přípravu 

i realizaci zajišťuje územně příslušný státní podnik Povodí. 

V rámci programu 129 120 Podpora prevence před 

povodněmi II bylo v územní působnosti Povodí 

Vltavy, státní podnik do 31. prosince 2010 ukončeno 

10 staveb protipovodňových opatření o celkovém 

nákladu 949 milionů Kč. Všechny stavby byly od začátku 

připravovány státním podnikem Povodí Vltavy, který vložil 

do těchto staveb z vlastních zdrojů 105 milionů Kč.

V říjnu 2010 byla zahájena první stavba protipovodňové 

ochrany, která vychází z návrhu obcí, a to v Domažlicích 

na Zubřině. 

V roce 2011 bylo zahájeno dalších 10 staveb 

protipovodňové ochrany o celkovém nákladu 

364 milionů Kč. Povodí Vltavy, státní podnik, vkládá 

do těchto staveb z vlastních zdrojů cca 45 milionů 

Kč. Z návrhů obcí vychází 5 staveb a to v lokalitách 

Strakonice, České Budějovice, Veltrusy, Hořovice 

a Dýšina. Zbývajících 5 staveb jsou stavby od počátku 

připravované státním podnikem Povodí Vltavy. Jsou 

realizovány na vodních dílech Lipno I, Lipno II, Pilská 

u Příbrami, Hracholusky a na vltavském jezu Jelení 

lávka v Českém Krumlově.

Největší objem práce byl v roce 2011 vložen do přípravy 

dalších akcí vycházejících z návrhů obcí. Jedná se 

o protipovodňová opatření v lokalitách Veselí nad 

Lužnicí, Dráchov, Soběslav, Planá nad Lužnicí, 

Bechyně, Blatná, Beroun, Králův Dvůr, Zruč nad 

Sázavou a Svrčovec. Těchto 10 staveb o celkovém 

nákladu téměř 1 miliarda Kč bylo v roce 2011 

připraveno tak, aby mohly být v roce 2012 zahájeny 

a do konce roku 2013 stavebně ukončeny.

Plzeň-Berounka, komplexní opatření v oblasti Roudné

Rozdělovací objekt Novořecké splavy
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Zimní povodeň a ledové jevy

Ledové jevy

Ledové jevy na tocích ve správě státního podniku 

Povodí Vltavy se začaly vyskytovat již na konci roku 

2010 a jejich tvorba pokračovala také na počátku roku 

2011. Tam, kde to bylo možné a účelné, byla nasazena 

technika, která pomáhala odstraňovat nepříznivé 

důsledky těchto jevů.

Toky, na kterých se vyskytovaly ledové jevy s možnými 

nepříznivými účinky, byly Vltava, Smutná, Otava, Ostružná, 

Volyňka, Radbuza, Úslava, Úhlava a Berounka. Jednalo se 

o ledové bariéry nebo souvislou ledovou celinu o větší 

tloušťce (10 cm a více). Tam, kde došlo k vybřežování 

a hrozilo ohrožení majetku, byla na uvolnění ledových 

bariér či celiny nasazena mechanizace – pokud to 

umožňovaly parametry toku. Šlo o bagry nebo nakladače 

s dostatečnou terénní prostupností a výložníkem, který 

umožňoval dosáhnout až k předpokládané ose toku 

a vytvořit provizorní proudnici. Mechanizace byla nasazena 

na Otavě ve Velkých Hydčicích, na Volyňce v Nišovicích 

a Předních Zborovicích a na Radbuze v Dobřanech. Ledová 

celina o nižší tloušťce byla zaznamenána na mnoha dalších 

místech ve zdržích pevných jezů.

Se zvyšujícími se průtoky problémy s ledovými jevy 

postupně ustávaly. Nejprve na horních tocích Berounky 

(10. ledna 2011) a poté v následujících dnech 

na tocích horní Vltavy. Na dolním toku Berounky 

došlo k ledochodu až na vzestupné větvi nadcházející 

povodně, kdy byl v řece dosažen dostatečný průtok, 

který kry a ledy odplavil. V noci z 13. na 14. ledna 2011 

došlo k nahromadění ker v korytě Lužnice v Kolodějích 

a k následnému vybřežení v důsledku zpětného vzdutí. 

Na návrh pracovníků státního podniku Povodí Vltavy byla 

úspěšně snížena hladina vodního díla Kořensko, kdy došlo 

ke zvýšení spádu hladiny toku Lužnice při ústí do Vltavy 

a usnadnil se tak pohyb ledových ker dále po toku. V první 

polovině ledna rovněž probíhalo uvolňování ledových 

celin na Sázavě při jejím ústí do Vltavy v nádrži vodního 

díla Vrané, kde se tato činnost provádí každý rok pomocí 

technických plavidel státního podniku Povodí Vltavy.

Lednová povodeň

Hladiny vodních toků byly v lednu ovlivněny dvěma 

povodňovými epizodami, které byly způsobeny 

urychleným táním sněhové pokrývky. Nejvýraznější 

vzestupy hladin byly u toků v povodí Berounky, ostatní 

povodí, vzhledem k nižším počátečním sněhovým 

zásobám, byla povodní zasažena méně. Obě povodňové 

situace vyvolalo výrazné oteplení v kombinaci 

s dešťovými srážkami.

První povodňová vlna proběhla od 7. do 10. ledna 

2011 převážně v povodí Berounky. Úroveň 3. stupně 

povodňové aktivity byla překročena pouze na Radbuze. 

2. stupně povodňové aktivity byly během této první 

epizody překročeny na Radbuze, Úhlavě, Úslavě, 

Berounce, Klabavě a Střele.

Druhá vlna vzestupů hladin toků (z hlediska dosažených 

kulminací větší) začala na konci první lednové dekády. 

Kulminace byly zaznamenány převážně ve dnech 

14.  až 17. ledna 2011. Na konci druhé dekády již hladiny 

většiny sledovaných toků vykazovaly klesající tendenci. 

V povodí Vltavy byly nejvýraznější vzestupy hladin 

(až o 2 m) v povodí horní Berounky, Lužnice, Blanice 

a Sázavy. 3. stupeň povodňové aktivity byl překročen 

na Kosovém potoce, Úhlavce, Úterském potoce, Mži a pod 

vodním dílem Hracholusky, na Radbuze, Úslavě, Klabavě, 

Střele, dále na dolním toku Berounky a na Lužnici a Skalici. 

Největší průtok z hlediska doby opakování byl zaznamenán 

na Úhlavce ve Stříbře (s dobou opakování kulminačního 

průtoku 10–20 let) a na Úterském potoce v Trpístech (doba 

opakování 20 let).

Povodeň na vodním díle Hracholusky

Během lednové povodně bylo nejvíce zasaženo vodní 

dílo Hracholusky. Ke kulminaci horního toku Berounky 

na úroveň 2. stupně povodňové aktivity došlo 

až 16. ledna 2011, a to v důsledku naplnění a odtoku 

z nádrže vodního díla Hracholusky. 

Povodeň v lednu 2011 byla kulminačním přítokem i svým 

celkovým objemem vůbec nejvyšší v historii vodního 

díla (od začátku výstavby v roce 1959). Byla zapříčiněna 

táním velkého množství sněhu v důsledku výrazného 

několikadenního oteplení v kombinaci s intenzivními 

dešťovými srážkami. Sníh se v povodí vodního díla začal 

akumulovat již na konci předchozího roku. Nejvyšší 

množství vody akumulované ve sněhové pokrývce bylo 

v celém povodí nádrže (včetně povodí vodního díla 

Lučina) zaznamenáno ke dni 27. prosince 2010, a to 

115 milionů m3 (odtoková výška cca 71 mm).

Výrazná změna zimního charakteru počasí nastala 

7. ledna 2011, kdy teploty vystoupaly nad bod mrazu 

a zpět pod nulu neklesaly prakticky nepřetržitě až 

do 17. ledna 2011. Průměrná teplota za toto období 

činila asi + 3 až + 5 °C, denní maxima dosahovala až nad 
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+ 10 °C. V povodí Mže spadlo v průběhu celé povodňové 

epizody 25 až 65 mm výhradně dešťových srážek. Větší 

část z toho až při druhé vlně, což spolu s vysokými 

teplotami znamenalo rychlé vzestupy hladin na všech 

tocích v povodí.

Během první vlny oblevy odtálo v povodí nádrže 

do 10 % zásob vody ve sněhové pokrývce, na čemž 

se podílel zejména úbytek v níže položených 

partiích povodí. Ve vyšších polohách (nad cca 500 až 

550 m n.m.) zůstaly zásoby vody ve sněhu i po první 

vlně oblevy prakticky identické a projevila se zde 

výrazná retenční schopnost vysoké sněhové pokrývky. 

V reakci na upřesněnou meteorologickou předpověď 

byl postupně navýšen odtok z nádrže až na hodnotu 

neškodného odtoku. Až do počátku druhé vlny 

však neklesl přítok do nádrže, i přes několikadenní 

bezesrážkové období a také ochlazení, pod hodnotu 

neškodného odtoku z nádrže a ta se tak stále 

mírně plnila.

Maximální přítok do nádrže dosáhl hodnoty 248 m3.s–1 

(doba opakování 20 až 50 let) dne 14. ledna 2011 okolo 

17 hodiny a odtok kulminoval společně s hladinou 

na hodnotě 144 m3.s–1 (doba opakování 5 až 10 let) dne 

15. ledna 2011 v 19 hodin. Hladina v nádrži kulminovala 

na kótě 356,06 m n.m.

Manipulace probíhaly po celou dobu povodně v souladu 

s manipulačním řádem a také podle mimořádné 

manipulace nařízené a povolené povodňovou komisí 

Plzeňského kraje (na základě žádosti zemědělců 

za účelem rychlejšího opadnutí vody z inundačního 

území – zabránění větších škod na plodinách).

V průběhu celé povodně v povodí nádrže odtálo 96 % 

veškeré zásoby vody obsažené ve sněhové pokrývce. 

Nádrž snížila hodnotu kulminačního průtoku na Mži pod 

hrází o 104 m3.s–1 a pozdržela kulminaci Mže v úseku 

pod hrází o 26 hodin. Bylo tak zabráněno výrazně vyšším 

škodám na majetku v obcích pod hrází i v samotné Plzni, 

kde mezitím odkulminovaly a značně poklesly průtoky 

v Radbuze, Úhlavě i Úslavě. Pozitivní účinek sehrálo 

i protipovodňové opatření na Berounce (povodňový 

průleh) v oblasti Plzně - Roudné.

Podrobnější informace o povodni lze nalézt ve Zprávě 

o povodni v lednu 2011 na stránkách státního podniku 

Povodí Vltavy (www.pvl.cz).

Otava, Sušice – jez Na Fufernách

Volyňka, Radošovice

Radbuza, Dobřany – nasazení mechanizace
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50 let vodního díla Orlík
a vodního díla Kamýk 
V roce 2011 jsme oslavili kulaté výročí dvou významných 

vodních děl Vltavské kaskády, a to 50 let vodního díla 

Orlík a vodního díla Kamýk.

Přípravné stavební práce budoucího vodního díla 

Orlík začaly již v roce 1954. Projektantem stavby byl 

Hydroprojekt. Hlavními inženýry projektu byli Ing. Záruba 

a Ing. Kredba, generálními dodavateli byly Vodní stavby, 

národní podnik a ČKD Blansko. Stavba byla uvedena 

do provozu 22. prosince 1961.  Přehrada se svou výškou 

i objemem zařadila na první místo mezi přehradami nejen 

Vltavské kaskády, ale i v celých Čechách. Při pravém břehu 

díla je umístěno plavební zařízení pro malá sportovní 

plavidla, kde jejich přeprava je řešena plošinovým 

vozíkem. Plavební zařízení pro lodě do výtlaku 300 t je 

řešeno jako šikmé lodní zdvihadlo, které je však dosud 

provedeno pouze ve stavební části, bez vybavení 

příslušnou technologií. Maximální zatápěná plocha 

nádrže je 2 732 ha, délka vzdutí na Vltavě 68 km, Lužnici 

7 km a na největším přítoku Otavě 22 km. 

Před zatopením nádrže byl proveden podrobný průzkum 

dotčeného území. Byl zabezpečen zámek Orlík a hrad 

Zvíkov a řada drobných historických objektů byla 

přesunuta nad úroveň zátopové čáry, např. kostelík 

v Červené z 12. století nebo poslední zachovalý  řetězový 

most v Evropě v Podolsku. Byly vybudovány nové 

silniční mosty u Podolska, dva u Zvíkovského Podhradí 

a konstrukčně výjimečný Žďákovský most. U Červené byl 

vybudován nový železniční most. 

K hlavním účelům vodního díla Orlík patří zejména 

nalepšování průtoků na dolním toku Vltavy a Labe, využití 

pro odběry vody, energetické využití a také ochrana před 

povodněmi. V neposlední řadě je orlická nádrž využívána 

také pro lodní dopravu, rybářství, sport a rekreaci.  

Souběžně s vodním dílem Orlík probíhala výstavba 

vodního díla Kamýk. Projektantem stavby byl 

Hydroprojekt. Hlavními inženýry projektu byli 

Ing. Holoubek a Ing. Ryšavý a generálními dodavateli byly 

Vodní stavby Sezimovo Ústí a ČKD Blansko.

Hlavním účelem vodního díla Kamýk je zejména 

vyrovnání špičkových odtoků z elektrárny Orlík a využití 

spádu a průtoku k dalšímu energetickému využití, včetně 

nalepšování průtoků pro plavbu na dolním toku Vltavy 

a Labe. Při pravém břehu je umístěna plavební komora 

pro přepravu plavidel do 300 t s užitnou délkou 35 m 

a šířkou 6,5 m.

V srpnu 2002 odolávala vodní díla Orlík i Kamýk extrémní 

povodni, která dle následného vyhodnocení byla větší 

než tzv. tisíciletá povodeň. Vodní dílo Orlík dokázalo snížit 

tuto povodeň o 800 m3.s–1 a tím tak došlo k oddálení 

kulminačního odtoku o 17 hodin, což umožnilo realizaci 

protipovodňových opatření na dolním toku Vltavy, včetně 

hlavního města Prahy a města Drážďany. Obě vodní 

díla v inkriminované době však bezpečně zafungovala 

a obstála bez zásadních škod, i když dno i závěr vývaru 

pod Kamýkem byl poškozen tak, že při opravě muselo být 

dno doplněno železobetonovou deskou.

Vodní dílo Kamýk

Vodní dílo Orlík
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●  Opravy a údržba

●  Investice

●  Technickobezpečnostní dohled

●  Hydrologická situace 

●  Hospodaření s vodou v nádržích

●  Provoz Vltavské vodní cesty

●  Havarijní služba a ochrana životního prostředí

●  Plánování v oblasti vod

●  Stav povrchových a podzemních vod 

●  Výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách

●  Činnost vodohospodářských laboratoří

●  Ekonomika

●  Personální a sociální politika

●  Mezinárodní spolupráce 

●  Vztahy s veřejností

●  Předpokládaný vývoj v roce 2012
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Vodní dílo Miřejovice
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Opravy a údržba

V roce 2011 bylo na opravy dlouhodobého hmotného 

majetku vynaloženo 212,61 milionů Kč z vlastních zdrojů 

podniku, včetně spoluúčasti na dotačních programech 

Ministerstva zemědělství. Na odstranění následků 

povodní z roku 2010 byly v roce 2011 Ministerstvem 

zemědělství poskytnuty fi nanční prostředky z dotačního 

podprogramu 229 117 „Odstranění následků povodní 

roku 2010“ ve výši 5,25 milionů Kč. Celkem tedy bylo 

vynaloženo v rámci plánu oprav 217,86 milionů Kč. 

Typově je možné opravy rozdělit na opravy stavebních 

částí vodních děl, technologických částí vodních děl, 

opravy a údržbu koryt vodních toků a opravy ostatního 

majetku: 

Vodní díla – opravy stavební části:

●      vodní dílo Slapy – na ochozu na návodní straně byla 

dokončena oprava betonů 
●      Rechle na Malši – celková oprava vodního díla
●      plavební komora Smíchov – injektáž pravé zdi 

plavební komory, oprava dělící zdi dolního plavebního 

kanálu
●      oprava pravobřežního zavázání jezu Krupička 

na Nežárce, oprava jezu Černé Budy na Sázavě a jezu 

Lišák na Střele 

Vodní díla – opravy technologie:

●       vodní dílo Kořensko – dokončena celková oprava 

hydromotorů klapek
●      vodní dílo Orlík – dokončena oprava tabulí 

rychlouzávěrů 
●      vodní dílo Slapy – oprava nátěrů spirály soustrojí č. 3
●      vodní dílo Štěchovice – oprava nátěrů středních 

a dolních vrat plavební komory 
●      vodní dílo Smíchov – oprava vrat protipovodňové 

uzávěrky 
●      jez Troja – oprava technologie středního jezového pole 
●      vodní dílo Záskalská – oprava uzávěrů spodních 

výpustí
●      nedílnou součástí technologických oprav byly také 

opravy malých vodních elektráren, například oprava 

převodovky soustrojí č. 2 malé vodní elektrárny 

Dolany, oprava čerpacího agregátu soustrojí č. 2 

na malé vodní elektrárně na Štvanici a dokončení 

opravy převodové skříně turbiny malé vodní elektrárny 

ve Vraňanech 
●      oprava značení a signalizace a opravy řídících systémů, 

průmyslových televizí a zabezpečení objektů

Vodní dílo Štěchovice – oprava nátěrů středních 
a dolních vrat

Malše, ř.km 11,581 vodní dílo Rechle – celková oprava 
stavební i ocelové konstrukce vodního díla

Střela ř.km 40,74 Rabštejn – oprava jezu Lišák
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Koryta vodních toků:

●      sanace nátrže koryta Vltavy v Českých Budějovicích, 

oprava regulace na Blanici v Putimi 
●      oprava pravé opěrné zdi na Vltavě ve zdrži jezu Dolany 
●      dokončení stabilizace koryta Bezdrevského potoka 

ve Zbudově, rozsáhlé opravy úpravy na Úšovickém 

potoce v Mariánských Lázních a opravy dlažeb 

na Rakovnickém potoce 
●      oprava břehového opevnění na Skalici v Myslíně, 

na Volyňce v Nišovicích, na Sázavě v Chabeřicích, 

na Vltavě v laterálním kanále Vraňany – Hořín,

na Berounce v Srbsku a na Ohrazenickém potoce 

v Jincích
●      odstranění nánosů na Lužnici pod jezem Pilař 

a v Klenovicích, na Litavce v Berouně, na Vltavské 

vodní cestě např. v dolním plavebním kanále vodního 

díla Štvanice a ve Vraňanech, z podjezí klapkových jezů 

a z mezivratí plavebních komor a v dalších lokalitách
●      v neposlední řadě, v rámci údržby břehových porostů 

na Vltavě a všech jejích přítocích, odstraňování 

naplavených stromů a poškozených břehových 

porostů včetně náhradní výsadby např. na Kocábě, 

na Sázavě ve Čtyřkolech, na Radbuze ve Štítarech, 

na Rakovnickém potoce v Rakovníku
●      dále byla prováděna údržba břehových pozemků

Drobné vodní toky:

V  roce 2011 byl v návaznosti na převod správy 

drobných vodních toků z příslušné oblasti Zemědělské 

vodohospodářské správy na státní podnik Povodí Vltavy 

zdokumentován stav nově převzatých vodních toků. 

Na základě zjištěného stavu a na základě požadavků 

místních samospráv byla po stanovení priorit 

provedena údržba a opravy v řadě lokalit. Na údržbu 

a opravy drobných vodních toků, které v důsledku 

„transformace Zemědělské vodohospodářské správy“ 

od 1. ledna 2011 spravuje Povodí Vltavy, státní podnik, 

byly vynaloženy fi nanční prostředky z vlastních zdrojů 

podniku ve výši cca 11,2 milionů Kč. Stejně jako u údržby 

a oprav na významných vodních tocích bylo nutné 

před zahájením akcí projednat zásah do významného 

krajinného prvku s orgánem ochrany přírody a s referáty 

životního prostředí městských úřadů. V případě výskytu 

chráněných živočichů bylo nutné projednat výjimku 

z ochranných podmínek, které jsou udělovány krajskými 

úřady a na území chráněných krajinných oblastí příslušnou 

správou. V rámci péče o drobné vodní toky byla prováděna 

vlastními silami zaměstnanci podniku zejména údržba 

Úšovický potok ř.km 5,00-6,31 Mariánské Lázně – oprava 
zakryté i otevřené části úpravy

Nežárka, ř.km 38,187 Horní Lhota  – oprava pravobřežního 
zavázání jezu Krupička

Ohrazenický potok ř.km 0,00–1,10 Jince – oprava 
průtočného profilu koryta
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poškozených břehových porostů, obnova průtočnosti 

profi lu, odstraňování nánosů příp. oprava břehových nátrží 

za použití dostupné mechanizace na závodech. 

Na přirozených částech koryt vodních toků byla prováděna 

nezbytná údržba porostů případně drobné lokální zásahy. 

Snahou bylo respektování přirozeného vývoje vodního toku.

Odstranění následků povodní 
roku 2010 a 2011

Při povodni v srpnu roku 2010 byly na majetku Povodí 

Vltavy, státní podnik, zaznamenány škody vyčíslené 

na cca 12 milionů Kč a na majetku Zemědělské 

vodohospodářské správy – oblast povodí Vltavy byly 

zaznamenány škody vyčíslené na cca 2 miliony Kč. 

V roce 2011 byly pro odstranění následků povodní z roku 

2010 Ministerstvem zemědělství poskytnuty fi nanční 

prostředky z podprogramu 229 117 ve výši 

9,92 milionů Kč se spoluúčastí vlastních zdrojů na dotaci 

0,62 milionu Kč. Finanční prostředky vyčerpané ze 

státního rozpočtu v roce 2011 činí 5,25 milionů Kč, 

spoluúčast vlastních zdrojů na dotaci činí 0,64 milionu Kč. 

Na nutné zabezpečovací práce po povodni byly v roce 

2011 z vlastních zdrojů vynaloženy prostředky ve výši 

3,55 milionů Kč. 

Žádost o Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla podána 

na 5 akcí (2 akce státního podniku Povodí Vltavy 

a 3 akce Zemědělské vodohospodářské správy). V rámci 

odstraňování povodňových škod byly provedeny opravy 

opevnění koryt vodních toků, opravy na obnovení 

průtočného profi lu, tj. likvidace splavenin a nánosů 

v korytech vodních toků. Odstraňování povodňových škod 

proběhlo na Lužnici, Nežárce, Sázavě, Chýnovském potoce, 

Lučickém potoce, Zbožském potoce a v dalších lokalitách. 

Rekapitulace: Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na odstraňování povodňových škod bylo vydáno 

na 5 akcí, 4 akce jsou ukončeny a 1 akce bude dokončena 

v roce 2012.

Při povodni v lednu roku 2011 byly na majetku 

státního podniku Povodí Vltavy zaznamenány škody 

vyčíslené na cca 5,5 milionů Kč. Na odstranění následků 

povodně byly vynaloženy fi nanční prostředky ve výši 

4,81 milionů Kč z vlastních zdrojů. S výjimkou 2 akcí, 

k jejichž realizaci nebyl vydán souhlas Agenturou 

ochrany přírody a krajiny, byly odstraněny všechny škody 

z povodně v lednu 2011.

Chýnovský potok, ř.km 2,40–5,53 – odstranění 
povodňových škod

Vltava, ř.km 21,50–22,00 Kralupy nad Vltavou – oprava 
koncentrační hrázky

Petrovický potok, Petrovice – čištění koryta drobného 
vodního toku
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Investice

Domažlice, protipovodňová 
opatření – zkapacitnění Zubřiny

Jedná se o zkapacitnění vodního toku Zubřina v centru 

Domažlic v délce 265 m, zahrnující výstavbu nových 

opěrných zdí, úpravu stávajících zdí a přestavbu mostu. 

S ohledem na stávající zástavbu je navrženo koryto 

o průběžné šířce minimálně 5 m mezi oboustrannými 

obdélníkovými zdmi o průměrné výšce zdí 1,5 m. Koryto 

se v některých místech rozšiřuje do prostoru zahrad 

rodinných domů, vykoupených od soukromých vlastníků. 

Nová úprava je navržena na ochranu mezi 

Q
10

 až Q
20

. Úpravu nelze z technického hlediska 

navrhnout na vyšší ochranu. Stavba probíhá ve stísněném 

prostoru městské zástavby s omezenou možností 

převedení vody v průběhu prací a s nutností koordinace 

s dalšími stavebními akcemi probíhajícími v této části 

města. Je zajišťován záchranný transfer raků a mihulí.

Stavba je realizována v rámci programu 129 120 Podpora 

prevence před povodněmi II, navrhovatelem stavby je 

město Domažlice. 

Náklad stavby: 20,0 milionů Kč

Realizace: 10/2010 – 06/2012

Vodní dílo Hracholusky – 
rekonstrukce uzávěru 
bezpečnostního přelivu

Účelem akce je dosažení vyšší ochranné funkce přehrady 

vodního díla Hracholusky, a to zlepšením možností 

manipulace s uzávěrem bezpečnostního přelivu a tím 

zvětšení plně ovladatelného retenčního objemu nádrže 

o 2,08 milionů m3 (tj. o cca 86 %), snížení kulminačních 

průtoků až o cca 30 % a možnost časového oddálení 

okamžiku, kdy nastává plně neovladatelný odtok z nádrže 

o 3 až 15 hodin. Stávající klapkový uzávěr bezpečnostního 

přelivu s hrazenou výškou 1 m je nahrazen dutou klapkou 

s hrazenou výškou 1,5 m se schopností postupného 

sklápění i zdvihání klapky do plného průtoku. Součástí 

akce je rovněž úprava revizních návodních uzávěrů 

spodních výpustí pro možnost zahrazení do průtoku při 

poruše rozstřikovacích uzávěrů. 

Stavba je realizována v rámci programu 129 120 Podpora 

prevence před povodněmi II.

Náklad stavby: 9,8 milionů Kč

Realizace: 09/2011 – 01/2013

Vodní dílo Pilská u Příbrami – 
zabezpečení vodního díla 
před účinky velkých vod

V současné době vodní dílo bezpečně nepřevede 

povodňovou vlnu s periodou opakování N = 10 000 let, 

která je pro toto dílo podle platné legislativy vlnou 

kontrolní a maximální kontrolní hladina překračuje 

mezní bezpečnou hladinu o 33 cm. Tento stav bude 

napraven vybudováním železobetonového vlnolamu 

na návodní hraně koruny hráze o minimální výšce 1,1 m 

nad maximální niveletou koruny hráze. Součástí stavby 

jsou rovněž nové pozorovací vrty v podhrází a na vzdušné 

straně hráze.

Stavba je realizována v rámci programu 129 120 Podpora 

prevence před povodněmi II.

Náklad stavby: 6,6 milionů Kč

Realizace: 05/2011 – 06/2012

Výstavba zdí na pravém břehu vodního toku Zubřina
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Protipovodňová opatření 
města Strakonice

V intravilánu města Strakonic se provádí soubor 

technických opatření spočívající v rozšíření průtočných 

profi lů Otavy a Volyňky v kombinaci s ohrázováním 

chráněného území města.

Na Otavě budou na obou březích v úseku od železničního 

mostu u čistírny odpadních vod po Pětikolský jez 

zvýšeny hráze podél toku v kombinaci s novými 

nábřežními zdmi tak, aby bylo zajištěno převýšení těchto 

ochranných prvků 30 cm nad úrovní Q
100

. Celková délka 

úpravy na řece Otavě činí cca 1,8 km. Na Volyňce bude 

obdobně řešen úsek od železničního mostu v délce 

321 m proti proudu. Součástí stavby je osazení zpětných 

klapek na všech vyústěních kanalizačního potrubí 

v upravovaném úseku.

Stavba je realizována v rámci programu 129 120 Podpora 

prevence před povodněmi II.

Náklad stavby: 97,1 milionů Kč

Realizace: 06/2011 – 11/2012

Vodní dílo Lipno I – 
zvýšení retence – opatření v nádrži 

V souvislosti se záměrem zvýšit retenční schopnost 

nádrže Lipno pro účinnější transformaci vysokých 

povodňových průtoků zvýšením maximální hladiny 

o 40 cm na kótu 726,00 m n.m., byla zjišťována 

i zabezpečenost tělesa železniční trati České Budějovice 

– Volary vůči zvýšené hladině při současném působení 

vln vyvolaných větrem. Byly defi novány dva úseky 

s potřebou návrhu vlnolamů podél ohrožených úseků 

tratí. Jedná se o úsek trati v lokalitě Hůrka a úsek trati 

se zastávkou v lokalitě Žlábek. Podél obou úseků byly 

navrženy samostatně stojící kamenné hrázové vlnolamy. 

Linie vlnolamů je orientována účinně vůči rozhodujícímu 

směru větru, po délce jsou vlnolamy členěny do úseků 

za účelem propustnosti v trase (výusti) i dosažení méně 

ostrého úhlu vůči rozhodujícím směrům větru. Vlnolamy 

jsou situovány z důvodu minimalizace jejich výšky co 

nejvíce na okraji nádrže, avšak mimo pozemek železnice. 

Vlnolamy jsou navržené z kamene, kdy vnější opevňovací 

vrstvu tvoří kameny v rámci konstrukce největší, pod ní 

podkladní vrstva, vnitřek vlnolamů tvoří jádro ze štěrku, 

těleso vlnolamů je lichoběžníkového příčného řezu 

s šířkou v koruně 3 m a s malou patkou na návětrné 

straně. Vlnolam Hůrka se skládá ze 3 úseků, celková délka 

hrází činí 219 m, vlnolam Žlábek má 2 úseky, celková 

délka hrází činí 137 m.

Stavba je realizována v rámci programu 129 120 Podpora 

prevence před povodněmi II.

Náklad stavby: 14,6 milionů Kč

Realizace: 9/2011 – 06/2012

Betonová zeď na pravém břehu Otavy bude obložena 
kamenem

Stavba vlnolamu u zastávky Žlábek
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Vodní dílo Lipno II – 
zajištění bezpečnosti vodního díla 
při povodních

Posouzením bezpečnosti vodního díla bylo zjištěno, 

že vodní dílo Lipno II nevyhovuje požadavkům 

na bezpečnost při povodních ve smyslu normy 

TNV 75 2935. Z toho důvodu byl navržen soubor opatření 

pro dosažení vyšší mezní bezpečné hladiny. Stávající 

konstrukce vlnolamu na koruně zemních částí hráze byla 

odstraněna, do jádrového těsnění byla vetknuta ocelová 

štětová stěna, na korunu štětové stěny je vodotěsně 

nasazena nová železobetonová konstrukce vlnolamu. Tím 

je propojeno jádrové těsnění hráze s konstrukcí vlnolamu. 

Podhrází v pravé části je zajištěno proti vzniku výmolů při 

převádění extrémních průtoků ocelovou štětovou stěnou 

zaberaněnou do úrovně skalního podloží, doplněnou 

kotvením a těžkým kamenným záhozem.

Stavba je realizována v rámci programu 129 120 Podpora 

prevence před povodněmi II.

Náklad stavby: 14,7 milionů Kč

Realizace: 07/2011 – 06/2012

Blanice, ř.km 20,336
jez U Znosimské brány – rybí přechod

Migrační překážka tvořená jezem byla odstraněna 

výstavbou rybího přechodu. Jedná se o rybí přechod 

v levém břehu, který je proveden formou obtokového 

kanálu s 25 tůněmi. Délka rybího přechodu je 107 m, 

překonávaný výškový rozdíl je 2,26 m. Přes koryto rybího 

přechodu je vybudována dřevěná lávka pro pěší na nově 

vzniklý ostrov. 

Stavba byla realizována v rámci Operačního programu 

Životní prostředí.

Náklad stavby: 5,3 milionů Kč

Realizace: 07/2011 – 11/2011

Pohled na stavbu vlnolamu a práce v podhrází

Horní část rybího přechodu

Dolní část rybího přechodu
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Blanice, ř.km 19,038 
jez U Kamenného mostu – 
rybí přechod 

Migrační překážka tvořená jezem byla odstraněna 

výstavbou rybího přechodu. Jedná se o rybí přechod 

v levém břehu, který je proveden formou obtokového 

kanálu s 12 tůněmi. Délka rybího přechodu je 51 m, 

překonávaný výškový rozdíl je 1,1 m. Přes koryto rybího 

přechodu je vybudována dřevěná lávka pro pěší na nově 

vzniklý ostrov. 

Stavba byla realizována v rámci Operačního programu 

Životní prostředí.

Náklad stavby: 2,2 milionů Kč 

Realizace: 07/2011 – 11/2011

Nová řeka, Novořecké splavy, 
Jamborův práh – rybí přechod 

Součástí Novořeckých splavů je objekt Jamborova prahu 

na Nové řece. Leží na území národní přírodní rezervace 

a v lokalitě systému Natura 2000, kde se vyskytují 

populace celoevropsky chráněných druhů ryb. Migrační 

překážka byla zprůchodněna zřízením rybího přechodu. 

V pravé části Jamborova prahu byl odříznut jeho vrchlík 

na hloubku 40 cm a do této části prahu byly osazeny 

nastojato oblé kameny, které byly ukotveny pomocí 

ocelových trnů do betonu.

Náklad stavby: 0,7 milionu Kč

Realizace: 04/2010 – 11/2011

Přemostění rybího přechodu

Jamborův práh

Přepážky z balvanů v rybím přechodu
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Zlatý potok pod Vitějovicemi

Účelem revitalizační úpravy je navrátit tok do původního 

koryta zaniklého při povodni v roce 2002. Zároveň bylo 

zachováno i přímé koryto vzniklé povodní v roce 2002, 

ale pouze jako vedlejší rameno toku. V přímém korytě je 

proveden jednoduchý vzdouvací práh z kamene, který 

zajišťuje odklonění hlavního průtoku do meandrujícího 

obnoveného ramene. Pouze při vyšších průtocích dojde 

k přelévání prahu a průtoku přímým korytem. Délka 

úpravy je celkem 126 m.

Stavba byla realizována v rámci Operačního programu 

Životní prostředí.

Náklad stavby: 1,2 milionu Kč

Realizace: 09/2011 – 11/2011

Vltava, Vyšší Brod ř.km 318,700 
až 319,100 – stavební úpravy 
pravého břehu

Stavba vyřešila devastovanou konstrukci opevnění, 

stabilizovala koryto a vytvořila i bezpečnější a pohodlnější 

přístup návštěvníků vodáckého kempu k vodní hladině 

ve Vltavě a startu rekreační plavby po horní Vltavě pod 

Lipnem. Opevnění respektuje stávající stav sklonu svahu, 

původní opevnění v daném místě i opevnění navazující. 

Celková délka kamenné dlažby v tloušťce 25 cm 

do betonu v tloušťce 15 cm je 103 m. Pro možnost chůze 

po břehové patě byl proveden 1 m široký úsek, opevněný 

kamennou dlažbou do betonu. Dlažba je opřena 

o dřevěnou štětovnicovou stěnu, tvořenou dubovými 

fošnami o rozměrech 8 x 20 x 150 cm. Štětovnicová stěna 

je nahoře zapřena dubovým trámem, který je načepován 

na dubové piloty. Důvod této úpravy je dán požadavkem 

zajištění plavební hloubky přímo pod břehovou patou. 

Na dvou místech byly provedeny dvojice přístupových 

schodišť z lomového kamene. Šířka schodišť je 3 m 

se vzájemnou odlehlostí 2 m pro snadný snos lodí 

i raftů po délce ze svahu i raftů šířkou po svahu. Dále je 

v blízkosti místní komunikace zřízena příjezdová rampa 

z dlažby z lomového kamene.

Náklad stavby 2,9 milionů Kč

Realizace: 11/2010 – 05/2011

Úsek po revitalizační úpravě

Pohled proti proudu po revitalizační úpravě

Úprava břehu s přístupovými schodišti
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Lužnice, ř.km 27,960 jez Doubek – 
zřízení přechodu pro vodáky 
na pravém břehu 

Jez Doubek na Lužnici byl obtížně překonáván 

rekreačními vodáky. Na levém břehu se nachází malá 

vodní elektrárna v soukromém vlastnictví, pozemky jsou 

oploceny a přenášet lodě bylo možné až pod zaústěním 

odpadního kanálu cca 150 m pod jezem Z těchto důvodů 

byl realizován nový přechod pro vodáky na pravém 

břehu. V nadjezí bylo zřízeno výstupní plato, navazující 

na stávající jezový pilíř. Plato je 30 cm nad korunou jezu 

a výškově navazuje dvěma schody na stávající pilíř. 

Výstupní plato z prostého betonu je obložené lomovým 

kamenem. Ve spodní části byl jezový pilíř částečně 

ubourán a obložen lomovým kamenem. V podjezí na pilíř 

navazuje stezka posazená na skalní masív. Pro bezpečné 

nasednutí na lodě je stezka i nástupní plato 30 cm nad 

normální hladinou.

Náklad stavby: 1,5 milionu Kč

Realizace: 09/2011 – 11/2011

Vodní dílo Žlutice – reinjektáž 
injekční clony

Z dlouhodobého pozorování vztlaků (1987 až 2004) 

vyplývalo zhoršení účinnosti těsnící clony pod hrází. Byla 

proto navržena reinjektáž injekční clony. Celkem bylo 

z injekční chodby provedeno 90 vrtů délky 6 m a 85 vrtů 

délky 10 m o průměru 72 mm a 6 průzkumných jádrových 

vrtů o průměru 56 mm do hloubky 30 m. Ve vodorovné 

části štoly byly vrty umístěny střídavě ve dvou řadách 

podél osy injekční chodby. Rozteč vrtů byla 1,25 m. 

Injektáž byla prováděna vzestupným způsobem 

cementovou a jílocementovou směsí. Po ukončení 

injekčních prací bylo provedeno 20 kontrolních vrtů, 

v nichž se provedla kontrolní vodní tlaková zkouška. 

Výsledky nedosáhly mezní hodnoty 0,5 l/mb/min, čímž 

potvrdily účinnost nově provedené injekční clony.

Náklad stavby: 7,6 milionů Kč

Realizace: 11/2010 – 04/2011

Přechod pro vodáky na pravém břehu

Provádění vrtných prací
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Zvýšení kapacity koryta Vltavy 
v k.ú. Nové Ouholice a Veltrusy

Předmětem akce je zlepšení průtokových poměrů v říční 

trati pod jezem Miřejovice při povodních a to částečným 

odtěžením ostrova u vorové propusti v ř.km 17,50–18,10 

a současně snížením jeho koruny a dále úpravou levého 

břehu Vltavy ř.km 16,10–17,25. Zvětšení průtočného 

profi lu kompenzuje vliv ohrázování pravého břehu 

na průchod povodňových průtoků. Celkově bylo 

odtěženo 67 810 m3 říčního materiálu.

Náklad stavby: 39,0 milionů Kč 

Realizace: 07/2011 – 12/2011

Malá vodní elektrárna Římov – 
rekonstrukce

V rámci rekonstrukce malé vodní elektrárny byly původní 

dvě Bánkiho turbiny nahrazeny dvojicí Francisových 

turbin. Celková hltnost malé vodní elektrárny 3,5 m3.s-1 

zůstala zachována, maximální součtový výkon 

na svorkách generátorů činí po rekonstrukci 1100 kW. 

Pro instalaci nových turbin byla vybourána v prostoru 

mezi rozstřikovacími uzávěry nová vodorovná 

odpadní štola délky cca 13 m o šířce 2 m a výšce 

2,4 m až do prostoru pod původní Bánkiho turbiny. 

Dále byla původní turbinová šachta prodloužena 

o 2,5 m. Bourací práce byly prováděny metodou 

obřezání požadovaných profi lů diamantovým lanem 

za pomoci vodících jádrových vrtů a následně byla 

železobetonová konstrukce rozpojena metodou 

mikroodstřelů. Během provádění trhacích prací probíhalo 

seismické měření a měření dle doplňku programu 

technickobezpečnostního dohledu. Na konci odpadní 

štoly malé vodní elektrárny byl vybudován nový 

podkovovitý přeliv, který zajišťuje vzdutou hladinu pro 

zanoření savek turbin.

Náklad stavby: 32,0 milionů Kč

Realizace: 02/2011 – 09/2011 

Rozšiřování koryta do pravého břehu

Upravený levý břeh

Strojovna malé vodní elektrárny Římov



32

4.  ZPRÁVA O ČINNOSTI PODNIKU

Malá vodní elektrárna České Údolí

V prosinci 2011 byla dokončena a převzata nová malá 

vodní elektrárna situovaná těsně za objektem levé 

strojovny vodního díla České Údolí. Voda na turbinu 

je přiváděna nově osazeným přívodním potrubím 

DN1600 napojeným na původní spodní výpust. Vyústění 

původní spodní výpusti bylo zabetonováno a zřízena 

byla nová boční výpust. Malá vodní elektrárna je osazena 

1 přímoproudou Kaplanovou turbinou v provedení 

S o průměru oběžného kola 1 m. Hltnost turbiny je 

5 m3.s-1, pracovní rozsah spádů 4–7 m, instalovaný výkon 

266 kW. Průměrná roční výroba cca 1100 MWh/rok.

Náklad stavby: 33,0 milionů Kč

Realizace: 10/2010 – 12/2011

Vodní dílo Vrané – rekonstrukce 
a sanace betonových objektů

Z důvodu velmi špatného stavebního stavu zejména 

lávky hrubých česlí a po zjištění alkalicko-silikátové reakce 

v betonových vývrtech z konstrukce byl hledán způsob 

provedení sanace této 50 m dlouhé lávky šířky 2,4 m, 

spočívající na jednom zdvojeném a 5 samostatných 

cca 8 m vysokých štíhlých pilířích. Z původního záměru 

provést výstavbu nové lávky včetně pilířů při vypuštěné 

zdrži se muselo z důvodu enormní technické a fi nanční 

náročnosti zajištění splnění podmínky náhradního 

zásobování pitnou vodou ustoupit. Řešením bylo 

ponechání dolní části původních pilířů a současná 

instalace systému pro periodické sledování stability lávky. 

Výstavba probíhala při hladině ve zdrži snížené o cca 1 m 

pod minimální provozní hladinu. Lávka byla postupně 

rozřezána diamantovým lanem a snesena. Odříznuty 

byly rovněž vrchní části pilířů. Následně byla provedena 

nová železobetonová lávka s 3 nosnými ocelovými 

profi ly. Jako bednění spodku a boků lávky byly využity 

prefabrikáty. Současně probíhaly práce na rekonstrukci 

lávek nad savkami vodní elektrárny a na návodním trámu 

nad jemnými česlemi. Práce probíhaly v ochranném 

pásmu nadzemního vedení 22 kV, které muselo být při 

jeřábnických pracích vypínáno. Dále v průběhu prací 

při snížené hladině ve zdrži zajišťoval investor náhradní 

zásobování pitnou vodou a záchranný sběr chráněných 

živočichů.

Náklad stavby: 25,0 milionů Kč

Realizace: 05/2011 – 09/2011

Strojovna malé vodní elektrárny České Údolí Dokončená rekonstrukce hrubých česlí
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V roce 2011 byly v rámci technickobezpečnostního 

dohledu plněny pravidelné činnosti předepsané zákonem 

č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 471/2001 Sb. a programy 

technickobezpečnostního dohledu pro jednotlivá vodní 

díla. Rovněž všechny činnosti specifi kované ve smlouvě 

o technickobezpečnostním dohledu s pověřenou 

organizací Vodní díla – TBD, a.s., pro rok 2011 byly splněny. 

Od počátku roku 2011 byly vykonávány činnosti spojené 

s technickobezpečnostním dohledem i na 61 vodních 

dílech IV. kategorie, která na státní podnik Povodí 

Vltavy přešla v rámci „transformace Zemědělské 

vodohospodářské správy“.  

V průběhu roku 2011 bylo provedeno 14 plánovaných 

technickobezpečnostních prohlídek vodních děl 

I.–III. kategorie a 25 technickobezpečnostních prohlídek 

vodních děl IV. kategorie.

Z výsledků technickobezpečnostního dohledu vyplývá, 

že všechna vodní díla, se kterými má  Povodí Vltavy, 

státní podnik, právo hospodařit, jsou v bezpečném 

a provozuschopném stavu.

Technickobezpečnostní dohled

Vodní dílo OrlíkVodní dílo Hněvkovice

Vodní dílo VřesníkVodní dílo Trnávka
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Rok 2011 lze celkově vyhodnotit jako rok hydrologicky 

průměrný. V průběhu roku se vyskytly dvě významnější 

povodňové epizody, v lednu a v červenci. Průměrný 

průtok v měrném profi lu povodí Vltavy Praha Malá 

Chuchle byl 132 m3.s-1 tj. 90 % dlouhodobého ročního 

průměru.

První polovina roku byla teplotně normální až 

nadnormální s podnormálními srážkami. Výjimku tvořil 

leden, který byl sice jako celek normální, ale vyskytovalo 

se v něm období s velmi nadnormálními teplotami 

i srážkami. Během tohoto období roztál téměř všechen 

sníh ve středních a nižších polohách, což způsobilo 

výrazný vzestup hladin toků. Druhá polovina roku začala 

teplotně podnormálním a srážkově nadnormálním 

červencem. Vyskytlo se několik srážkově významných 

period, které se projevily vzestupem hladin toků až 

na stupně povodňové aktivity. Poté následovalo teplotně 

i srážkově normální období, které bylo ukončeno srážkově 

mimořádně podnormálním listopadem. Průměrný 

srážkový úhrn v Čechách dosáhl pouze 0,6 mm, což 

odpovídá 1 % normálu. Rok 2011 byl zakončen srážkově 

i teplotně nadnormálním prosincem, kdy průměrná 

teplota v Čechách byla o 2,6 ºC vyšší, než je normál. 

Průměrný roční srážkový úhrn na povodí Vltavy za rok 

2011 byl 580 mm, což představuje 95 % dlouhodobého 

ročního úhrnu.

První hydrologicky významná událost roku 2011 nastala 

hned v lednu. Pohyb hladin byl v tomto měsíci ovlivněn 

dvěmi povodňovými situacemi, které byly způsobeny 

urychleným táním sněhové pokrývky, zejména v povodí 

Vltavy a Labe. Manipulacemi na Vltavské kaskádě byla 

hladina Vltavy v profi lu Chuchle udržována pod úrovní 

2. stupně povodňové aktivity (1000 m3.s-1).

Po uklidnění povodňové situace následovaly tři měsíce 

srážkově podnormální, proto i vodnost toků postupně 

poklesla až na 25–60 % průměrných hodnot pro toto 

období. Sníh, který po lednovém tání zbyl na hřebenech 

hor, postupně odtál během měsíce března, bez zvýšení 

průtoku v tocích. Měsíce květen a červen pak byly 

srážkově normální, průtoky v tocích se stabilizovaly 

a dosahovaly 40–80 % průměru. V červnu bylo 

zaznamenáno několik intenzivních bouřkových srážek, 

po kterých došlo k lokálnímu krátkodobému vzestupu 

hladin. Dne 2. června 2011 byl krátce překročen 1. stupeň 

povodňové aktivity na Radbuze a dne 8. června 2011 

na horní Sázavě.

Druhá hydrologicky významná událost nastala v měsíci 

červenci v důsledku tří intenzivnějších srážkových 

epizod. K prvním výraznějším vzestupům došlo 

po srážkové epizodě ve dnech 11. až 14. července 

2011 na tocích v povodí horní Vltavy, Otavy, Úhlavy. 

Nejvýznamnější odtoková situace nastala ve dnech 

21. a 22. července 2011. Na vydatné srážky (úhrny 40 až 

75 mm/24 hodin), které spadly převážně v oblasti Brd, 

reagovaly bezprostředně toky zde pramenící prudkými 

vzestupy hladin. Úroveň 3. stupně povodňové aktivity 

byla dosažena na Klabavě a Úslavě. Limit pro 2. stupeň 

povodňové aktivity byl dosažen na dolní Klabavě 

a Litavce. Ke konci měsíce, ve dnech 29. a 30. července 

2011 proběhla třetí srážková epizoda. Významnější 

srážkové úhrny zasáhly povodí Berounky a zčásti i povodí 

Otavy. Vzhledem k nasycenosti povodí dosáhly, i přes nižší 

srážky (do 30 mm/12hodin), významnějších vzestupů 

zejména Úslava, Střela a Klabava, která krátkodobě 

dosáhla 1. stupně povodňové aktivity.

Následující tři měsíce byly srážkově průměrné 

s občasným výskytem významnějších srážek, po kterých 

následovaly lokální krátkodobé vzestupy hladin 

zasažených toků. V měsíci srpnu byla zaznamenána jedna 

výrazná bouřková srážka z 15. na 16. srpna 2011, po které 

byl překročen 1. stupeň povodňové aktivity na Úhlavě. 

Na začátku září (5. a 6. září 2011) se vyskytly vydatné 

srážky v Novohradských horách a na Českomoravské 

vrchovině. Vzestupy zaznamenaly toky v povodí horní 

Vltavy a Sázavy, kde byl překročen 1. stupěň povodňové 

aktivity. Poslední významnější srážkovou událostí byly 

srážky ze dne 12. října 2011, po kterých následovalo 

krátkodobé dosažení 1. stupně povodňové aktivity 

na horní Otavě.

Měsíc listopad byl mimořádně suchý, průtoky v tocích 

postupně klesaly až na 40 až 70 % dlouhodobého 

průměru. Podprůměrné průtoky pokračovaly i v měsíci 

prosinci. Souvislejší sněhová pokrývka zůstala na horách 

ležet až po vydatnějším sněžení ve druhé dekádě 

prosince. Na konci roku ležel sníh pouze na hřebenech 

hor, a to ve výšce pokrývky od 25 do 50 cm. Celkové 

množství vody akumulované ve sněhu, činilo 

ke konci roku 2011 na celém území povodí Vltavy 

cca 90 milionů m3.

Hydrologická situace
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Manipulace na všech vodních nádržích, ke kterým vykonává 

státní podnik Povodí Vltavy právo hospodařit, byly v roce 

2011 prováděny v souladu s platnými manipulačními 

řády, případně dle schválených mimořádných manipulací. 

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.

V roce 2011 proběhly na vodních dílech tři mimořádné 

manipulace. První na vodním díle Hracholusky, druhá 

na vodním díle České Údolí – obě při lednové povodni 

a třetí na vodním díle Vrané. Přibližně měsíc a půl se 

hladina pohybovala jeden metr pod minimální hladinou 

zásobního prostoru a další tři měsíce těsně nad touto 

úrovní. Důvodem byla rekonstrukce hrubých česlí 

na vtoku do elektrárny.

Vodní díla byla v loňském roce využita k transformaci 

dvou povodní.

První z povodní roku 2011 nastala zhruba v polovině 

ledna. Podrobně je popsána v kapitole lednová 

povodeň. Do retenčního prostoru se hladina dostala 

v nádržích vodních děl Hracholusky, Klabava, Žlutice, 

Klíčava a Obecnice. Během povodně byla na vodním 

díle Hracholusky provedena mimořádná manipulace. 

Další mimořádná manipulace v průběhu této povodně 

byla realizována na vodním díle České Údolí, a to kvůli 

nutné prohlídce stojin provizorního hrazení silničního 

mostu přes řeku Berounku v Plzni a posouzení jeho 

statiky po průchodu povodně. Z nádrží, ležících mimo 

závod Berounka, dosáhla hladina retenčního prostoru 

pouze na vodním díle Husinec na Blanici. Na ostatních 

vodních dílech, včetně děl Vltavské kaskády, došlo 

pouze ke zvýšení hladiny vlivem zvýšených průtoků, ale 

retenčních prostorů v nádržích nebylo dosaženo.

Kombinace nasyceného povodí a intenzivních srážek 

dala vzniknout druhé povodňové epizodě v roce 2011, 

tentokrát v druhé polovině července. Povodní byly 

zasaženy řeky Lomnice a Skalice. Na povodí Berounky 

došlo k výraznějším vzestupům hladin na řekách 

Klabava, Litavka a Úslava. Zvýšení přítoků se projevilo 

nastoupáním hladiny do retenčního prostoru na vodních 

dílech Klabava, Láz a Obecnice. Ostatní vodní díla nebyla 

touto povodní zasažena vůbec, nebo mírně zvýšenými 

přítoky, které se projevily pouze v mírném vzestupu 

hladin a odtoků z těchto děl. 

Manipulační řády

V roce 2011 zpracovaly oblastní vodohospodářské 

dispečinky a centrální vodohospodářský dispečink 

státního podniku Povodí Vltavy celkem 18 revizí 

manipulačních řádů v předepsané lhůtě dané příslušnými 

vodoprávními úřady. 

V rámci „transformace Zemědělské vodohospodářské 

správy“ bylo v roce 2011 provedeno dalších 26 aktualizací 

úvodních částí manipulačních a provozních řádů 

převzatých vodních děl. 

Zároveň bylo v roce 2011 zpracováno, vodoprávně 

projednáno a schváleno 16 nových manipulačních řádů 

pro vodní díla, k nimž vykonává právo hospodařit státní 

podnik Povodí Vltavy.

Hospodaření s vodou v nádržích

Vodní dílo Švihov na Želivce

Vodní dílo Žlutice na Střele
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Na plavebních komorách Vltavské vodní cesty bylo v roce 

2011 proplaveno 58 307 lodí, z toho 4 120 nákladních 

(7 %), 15 360 sportovních (26 %), 33 635 osobních 

(58 %) a 5 192 ostatních (9 %). V porovnání s celkovým 

ročním počtem proplavených lodí v minulých 10 letech 

pokračuje trend posledních let, kdy vzrůstá celkový počet 

proplavených lodí.

Nejvytíženější komorou byla opět plavební komora 

Smíchov v Praze, kterou bylo v roce 2011 proplaveno 

24 599 lodí. Dalšími nejvíce využívanými plavebními 

komorami byly Štvanice (11 858 proplavených lodí) 

a plavební komora Mánes (3 738 proplavených lodí).

Činnost měřících plavidel

Činnost měřících plavidel státního podniku byla 

zaměřena na:

•  kontrolu plavební dráhy na části labsko-vltavské 

vodní cesty

•  měření nánosů v přehradních nádržích

•  získávání podkladů pro projektové dokumentace 

•  kontrolu plavebních hloubek po ukončení 

investičních akcí

Loď  Valentýna – období od 25. ledna 
do 1. prosince 2011

Měření bylo prováděno zejména pro Povodí Vltavy, státní 

podnik, závod Dolní Vltava a pro Povodí Labe, státní 

podnik, závod Dolní Labe.

V době od 7. července do 8. srpna 2011 probíhala 

v loděnici Děčín – Křešice generální oprava dna lodi 

Valentýna poškozeného po plavební nehodě v roce 2009. 

Současně probíhaly pravidelné technické prohlídky, které 

byly ukončeny vydáním nového lodního osvědčení.

Loď Joska – období od 21. března 
do 7. prosince 2011

Práce byly prováděny pro Povodí Vltavy, státní podnik, 

závod Dolní Vltava a závod Horní Vltava, a dále pro fi rmu 

Gefos Praha, a.s. Nově rozvíjející se oblastí spolupráce 

bylo měření zásob pískoven pro fi rmu Holcim, a.s., 

ve spolupráci s fi rmou Geovap Pardubice, s.r.o.

Provoz Vltavské vodní cesty
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V průběhu roku 2011 bylo státnímu podniku Povodí 

Vltavy oznámeno celkem 54 havárií. Z tohoto počtu 

bylo ve 44 případech prokázáno zhoršení nebo přímé 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 

Havarijním únikem závadných látek byly ve 37 případech 

přímo zasaženy nebo ohroženy povrchové vody, z toho 

se jednalo ve 33 případech o vodní toky ve správě Povodí 

Vltavy, státní podnik. V jedenácti případech došlo k ohrožení 

jakosti podzemních vod (ve čtyřech případech se jednalo 

o havárii současně na povrchových i podzemních vodách).

Nejčastější příčinou havárií byl únik ropných látek – 

30 případů, únik organického znečištění – 11 případů, 

v dalších 3 případech se jednalo o jiné závadné 

látky. V důsledku havárií došlo 4x k úhynu ryb. Žádná 

z uvedených havárií nebyla takové povahy, aby došlo 

k dlouhodobému zhoršení jakosti povrchových nebo 

podzemních vod. 

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 červnu 2011 uspořádal státní podnik Povodí Vltavy havarijní 

cvičení v prostoru vodního díla Trnávka. Účelem bylo 

prověření připravenosti jednotlivých složek integrovaného 

záchranného systému, odborných fi rem a správce vodního 

toku na likvidaci havarijního znečištění. Cvičení se aktivně 

účastnili jednotky hasičského záchranného sboru kraje 

Vysočina a několik odborně způsobilých fi rem zabývajících se 

odstraňováním následků havárií.

Veškeré další aktivity, které souvisejí se správou povodí 

a vodních toků byly prováděny v souladu s platnou 

legislativou v oblasti životního prostředí. 

Při realizaci stavebních akcí, které vyžadovaly snížení 

hladiny ve vodních nádržích nebo jezových zdržích, byly 

provedeny orientační průzkumy zaměřené zejména 

na výskyt velkých druhů mlžů. V případě jejich výskytu 

byl neprodleně proveden jejich záchranný transfer. 

Záchranné transfery byly na základě smlouvy o spolupráci 

realizovány s pomocí Českého svazu ochránců přírody. 

V rámci péče o břehové porosty bylo zpracováno 

několik projektů, které hodnotí stávající stav břehových 

porostů konkrétních vodních toků a navrhují opatření 

pro dosažení optimálního stavu z hlediska vodního 

hospodářství i ochrany přírody.

Havarijní služba 
a ochrana životního prostředí

Nafukovací norná stěna – Jezerní potok

Sanace terénu po havárii nákladní ho vozidla u Kojčic

Havarijní cvičení na vodním díle Trnávka
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Proces plánování v oblasti vod byl v roce 2011 věnován 

přípravě dalšího plánovacího cyklu tj. zpracování 

plánů dílčích povodí, které budou aktualizovanou verzí 

schválených plánů oblastí povodí a přípravě nových 

plánů pro zvládání povodňových rizik. Povodí Vltavy, 

státní podnik, má v tomto procesu významnou roli, 

neboť je pořizovatelem celkem 4 plánů dílčích povodí, 

a to pro dílčí povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy 

a nově i pro dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje. 

Dále je i pořizovatelem nejvýznamnějšího podkladu 

plánů pro zvládání povodňových rizik, kterými jsou 

mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových 

rizik. Aktualizace plánů povodí a zpracování plánů pro 

zvládání povodňových rizik bude probíhat v souladu 

s vodním zákonem opět v šestiletých cyklech. Z toho 

vyplývá, že tyto plány musí být dokončeny a schváleny 

do 22. prosince 2015.

Plány dílčích povodí

Zástupci Povodí Vltavy, státní podnik, se po celý rok 2011 

aktivně účastnili spolupráce s příslušnými ústředními 

vodoprávními úřady, zaměřené na přípravu prováděcích 

právních předpisů, které vyvolala novela vodního zákona, 

přípravu metodických podkladů pro plány povodí 

a na aktualizaci vymezení vodních útvarů. V roce 2011 

byla obnovena činnost Komise pro plánování v oblasti 

vod při Ministerstvu zemědělství. Jejím hlavním cílem 

bylo připravit dokument Zajištění plánování v oblasti 

vod do roku 2015, na jehož přípravě jsme se významně 

podíleli.

V průběhu roku 2011 pak zajišťoval státní podnik 

Povodí Vltavy realizaci programů opatření tam, kde je 

nositelem příslušných opatření. Pro podporu realizace 

programů opatření byly v roce 2011 dokončeny dvě 

významné studie. V březnu 2011 to byla Podkladová 

analýza vybraných přírodě blízkých protipovodňových 

opatření v povodí Nežárky a v listopadu 2011 pak Studie 

proveditelnosti zprostupnění migračních překážek 

pro ryby a ostatní vodní živočichy na vybraných 

vodních tocích v povodí Vltavy. Výsledky obou studií 

jsou zveřejněny na webových stránkách státního 

podniku Povodí Vltavy. Byla dokončena rovněž zadávací 

dokumentace Studie proveditelnosti revitalizačních 

opatření v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky 

a Dolní Vltavy, která bude zpracována s podporou 

Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v letech 

2012 a 2013.

Mapy povodňového nebezpečí 
a mapy povodňových rizik

Z vodního zákona vyplývá jednotlivým správcům 

povodí povinnost naplnit požadavky směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, 

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Celý 

proces je rozdělen do tří etap, z nichž správcům povodí 

je zde svěřen nejnáročnější úkol – zajistit do konce 

roku 2013 zpracování map povodňového nebezpečí 

a povodňových rizik. Příprava celého procesu probíhá 

v rámci pracovní skupiny pod vedením Ministerstva 

životního prostředí za aktivní účasti zástupců správců 

povodí včetně státního podniku Povodí Vltavy. Předběžné 

vyhodnocení povodňových rizik bylo již provedeno 

a zveřejněno. Na jeho základě byly vybrány úseky vodních 

toků, kde budou zpracovány mapy povodňového 

nebezpečí a mapy povodňových rizik v dílčích povodích 

Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy. Zpracování těchto 

map proběhne s podporou OPŽP ve dvou etapách. 

V první etapě se jedná o 28 úseků vodních toků o celkové 

délce 419,3 km, do druhé etapy je zařazeno 21 úseků 

vodních toků o celkové délce 364,8 km. 

Další úkoly

Dalším významným úkolem v procesu plánování v oblasti 

vod v roce 2011 bylo pokračování monitorovacích 

programů povrchových vod sestavených v roce 2006 

pro oblast povodí Horní Vltavy, pro oblast povodí 

Berounky a pro oblast povodí Dolní Vltavy a pravidelně 

aktualizovaných v dalších letech podle momentálních 

potřeb.

V rámci procesu plánování v oblasti vod probíhala 

v roce 2011 úzká spolupráce nejen s ostatními správci 

povodí, ale prostřednictvím Mezinárodní komise pro 

ochranu Labe (MKOL) a komisí pro hraniční vody také 

s německými a rakouskými partnery.

Plánování v oblasti vod
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Požadavek na zjišťování stavu množství a jakosti 

povrchových a podzemních vod a provozování 

informačních systémů veřejné správy je formulován 

v ustanovení § 21 odst. 3 vodního zákona. Zjišťování 

a hodnocení stavu těchto vod provádí podle povodí 

povrchových vod a hydrogeologických rajonů 

podzemních vod správci povodí a další odborné subjekty, 

které za tím účelem zřizuje nebo zakládá Ministerstvo 

zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, a zahrnuje 

konkrétně vyjmenované činnosti:

●      zjišťování množství a jakosti povrchových 

a podzemních vod včetně jejich ovlivňování 

lidskou činností a zjišťování ekologického stavu 

povrchových vod

●      vedení vodní bilance (hydrologické bilance 

a vodohospodářské bilance)

●      zřízení, vedení a aktualizace určených evidencí

●      tvorbu a provoz informačních systémů

Údaje zahrnuté v takto určených evidencích jsou 

součástí Informačního systému veřejné správy – 

ISVS VODA a v souladu s vyhláškou Ministerstva 

zemědělství 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 jsou 

jednotlivými odbornými subjekty zveřejňovány 

prostřednictvím Vodohospodářského informačního 

portálu (internetová adresa www.voda.gov.cz). Zde jsou 

umístěny údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodní 

bilanci (ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona) a údaje 

o jakosti povrchové vody ve vložených profi lech 

správce povodí.

Součástí zjišťování a hodnocení stavu povrchových 

a podzemních vod je podle ustanovení § 21 odst. 

2 písm. b) vodního zákona rovněž vedení vodní 

bilance. Vodní bilance sestává z hydrologické bilance 

a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance 

porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních 

zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný 

časový interval a sestavuje ji Český hydrometeorologický 

ústav. 

Vodohospodářská bilance porovnává požadavky 

na odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění 

vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek 

množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu 

(ustanovení § 22 odst. 1 vodního zákona) a sestavují ji 

správci povodí v souladu s ustanovením 

§ 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu 

jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci a podle 

Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro 

sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí 

čj. 25248/2002-6000 ze dne 28. srpna 2002. 

Vodohospodářská bilance obsahuje ohlašované údaje, 

hodnocení množství povrchových vod, hodnocení jakosti 

povrchových vod, hodnocení množství podzemních vod, 

hodnocení jakosti podzemních vod.

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových 

a podzemních vod je rovněž zřízena, vedena 

a aktualizována evidence odběrů povrchových 

a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních 

vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, 

a to v rozsahu údajů, na které se vztahuje ohlašovací 

povinnost pro vodní bilanci. Na území povodí Vltavy 

bylo v roce 2010 z celkového počtu 4 983 aktuálně 

evidovaných míst užívání do hodnocení pro vodní bilanci 

zařazeno 1 309 odběrů podzemních vod, 186 odběrů 

povrchových vod, 1 380 vypouštění odpadních 

a důlních vod do vod povrchových a 78 akumulací 

povrchových vod ve vodních nádržích. Vodohospodářská 

bilance množství povrchových vod byla sestavena 

v 30 kontrolních profi lech státní sítě a ve 23 kontrolních 

profi lech vložených.

Stav povrchových 
a podzemních vod

Přehled kontrolních profilů státní sítě a vložených
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Je také zřízena, vedena a aktualizována evidence 

jakosti povrchových vod ve vodních tocích, a to 

v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů 

jakosti povrchové vody, vypočtených z naměřených 

hodnot. Údaje do evidence jakosti povrchových 

vod jsou získávány v rámci realizace tzv. programů 

provozního monitoringu povrchových vod v oblastech 

povodí pro období 2007–2012, a to tak, aby celý 

systém monitoringu byl v souladu s požadavky nově 

zavedenými Rámcovou směrnicí pro vodní politiku 

2000/60/ES. Součástí evidence jakosti povrchových vod 

jsou údaje z reprezentativních profi lů, 

z profi lů vložených pro potřeby správce povodí 

a ze zonačních profi lů vodních nádrží. Podle výše 

uvedeného byla sledována jakost povrchové vody 

na více než 550 profi lech na více než 300 vodních 

tocích a více než 1 000 zonačních profi lů na téměř 

50 vodních nádržích.

Zjištěná data z provozního monitoringu slouží rovněž 

k sestavení „Zpráv o hodnocení jakosti povrchových vod 

v příslušném dílčím povodí“.

V roce 2011 pokračoval státní podnik Povodí Vltavy 

ve sledování jakosti povrchových vod v profi lech pro 

potřeby směrnice Rady 91/676/EHS (tzv. nitrátové 

směrnice). V souvislosti s převedením správy vodních 

toků ze Zemědělské vodohospodářské správy na státní 

podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, 

započalo od 1. ledna 2011, po zhodnocení potřebnosti, 

sledování více než 70 profi lů z monitoringu, který dříve 

realizovala Zemědělská vodohospodářská správa. 

Mimo jiné se v rámci svých činností státní podnik Povodí 

Vltavy velmi intenzivně začal věnovat také problematice 

nedostatečné kapacity vodních zdrojů. Podle výsledků 

hodnocení vodohospodářské bilance množství 

povrchových vod v povodí Rakovnického potoka 

(resp. v kontrolním profi lu Rakovník na Rakovnickém 

potoce) se ukazuje, že jsou průtoky v posledních 

10 letech výrazně nižší ve srovnání s dlouhodobými 

charakteristickými průtoky. Proto se aktivně jako 

jeden z řešitelů Povodí Vltavy, státní podnik, účastní 

nového projektu „Udržitelné využívání vodních zdrojů 

v podmínkách klimatických změn“, jehož nositelem je 

Výzkumný ústav vodohospodářský Praha T. G. Masaryka, 

v.v.i. ve spolupráci se státními podniky Povodí Vltavy, 

Povodí Labe a Povodí Ohře a který velmi úzce navazuje 

na právě skončený projekt „Možnosti zmírnění dopadů 

současných důsledků klimatické změny zlepšením 

akumulační schopnosti v povodí Rakovnického 

potoka“. Doba řešení nového projektu je 2011–2014 

a jeho výsledkem by měl být návrh na snížení dopadů 

antropogenních vlivů na životní prostředí a snížení 

dopadů poklesu průtoků a zásob vody vyvolaných 

klimatickou změnou na životní prostředí s cílem zvýšení 

spolehlivosti a bezpečnosti dodávek vody ze zdrojů 

Vltava – podélný profil jakosti vody
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povrchové i podzemní vody v podmínkách měnících 

se hydrologických poměrů. Rovněž výsledky obou 

těchto projektů jsou a budou využity pro vyjadřovací 

činnost správce povodí a následně pak pro povolování 

odběrů podzemních a povrchových vod v této lokalitě 

a současně budou využity i pro potřeby aktualizace 

Plánu oblasti povodí Berounky v roce 2015.

Výstupy vodohospodářské bilance za rok 2010 

pro jednotlivá hodnocení jsou zpřístupněny 

na internetových stránkách Povodí Vltavy, státní 

podnik www.pvl.cz, a to v rozsahu zpráv o hodnocení 

v jednotlivých oblastech povodí. Povodí Vltavy, státní 

podnik, je využívá zejména při vydávání stanovisek 

a vyjádření správce povodí, při rozhodování a dalších 

opatřeních vodoprávních úřadů i jiných správních úřadů, 

při plánování v oblasti vod a při dalších činnostech 

správce povodí podle vodního zákona.

Jak je výše uvedeno, Povodí Vltavy, státní podnik, 

zajišťoval v rámci správy povodí také vyjadřovací činnost, 

jejímž prostřednictvím posuzoval záměry, činnosti či 

stavby plánované v dílčích povodích Berounky, Horní 

Vltavy a Dolní Vltavy z hlediska souladu se zákonem 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s nařízením 

vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu 

hlavních povodí České republiky, příslušným plánem 

oblasti povodí a nařízením kraje dle územní působnosti 

(ustanovení § 24 a 26 vodního zákona) a především 

s ohledem na ochranu vodních poměrů. Tato stanoviska 

a vyjádření správce povodí byla zpravidla doplněna 

o vyjádření státního podniku Povodí Vltavy, jako správce 

vodních toků či organizace s právem hospodařit 

k vodním dílům, stavbám, zařízením nebo pozemkům 

ve vlastnictví státu. 

Celkem bylo v roce 2011 vydáno více než 11 000 stanovisek, 

vyjádření a sdělení správce povodí. Oproti minulým 

rokům byl zaznamenán mírný nárůst, který byl způsoben 

jak převodem správy drobných vodních toků a s tím 

souvisejících vodních děl a pozemků ze Zemědělské 

vodohospodářské správy do státních podniků Povodí, tak 

změnami předpisů vyvolanými takzvanou „velkou novelou“ 

zákona o vodách zákonem č. 150/2010 Sb. 

V oblasti ochrany vodních zdrojů stále probíhalo 

projednávání změny ochranných pásem vodárenské 

nádrže Švihov na Želivce. Během roku se současně 

konala odborná jednání, terénní šetření a kontroly režimu 

dodržování obecné i speciální ochrany vod v ochranných 

pásmech vodních zdrojů i na ostatních vodárenských 

nádržích, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, 

právo hospodařit. 

Povodí Vltavy, státní podnik, v současné době 

spolupracuje s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany 

půdy, v.v.i., na metodice stanovování ochranných pásem 

vodních zdrojů, která je připravována v gesci Ministerstva 

životního prostředí.

V loňském roce byly zpracovány připomínky 

k návrhům celé řady novel právních předpisů jako 

například k vyhlášce č. 195/2002 Sb., o náležitostech 

manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, 

která byla nahrazena ještě téhož roku vyhláškou 

č. 216/2011 Sb., k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech 

žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 

povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 

k vyhlášce č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 

významných vodních toků a způsob provádění činností 

souvisejících se správou vodních toků atd. 

Pro podporu odborné úrovně vyjadřovací činnosti 

spojené se správou povodí bylo v loňském roce zajištěno 

mimo jiné zpracování dlouhodobých studií, např. 

„Studie obsahu radioaktivních látek ve vodní nádrži Orlík 

a jejich přítocích po zahájení provozu Jaderné elektrárny 

Temelín“, pokračování monitoringu podzemních 

vod v hydrogeologických rajonech 2140, 2151, 

2152 Třeboňských pánví a 2160 Budějovické pánve.

V roce 2011 bylo stanoveno záplavové území 

na 282,657 km významných vodních toků a na 1,61 km 

drobných vodních toků ve správě státního podniku 

Povodí Vltavy. Ke konci roku 2011 byly podány návrhy 

na stanovení záplavového území na vodních tocích 

ve správě státního podniku Povodí Vltavy v celkové délce 

66,73 km. Jednalo se jak o aktualizaci již stanovených 

záplavových území, tak i o stanovení zcela nových 

záplavových území.

Vedle vyjadřovací činnosti správce povodí poskytoval 

státní podnik Povodí Vltavy i odbornou pomoc 

vodoprávním úřadům formou konzultací, přednášek 

či sdělení správce povodí, lektorsky se aktivně podílel 

na zajišťování povinných školení a zkoušek v rámci 

odborné způsobilosti ve vodním hospodářství pracovníků 

vodoprávních úřadů na Institutu pro místní správu 

Ministerstva vnitra a měl své zastoupení jak v Rozkladové 

komisi ministra zemědělství, tak i v Rozkladové komisi 

ministra životního prostředí a ve výkladových komisích 

pro vodní zákon Ministerstva zemědělství a Ministerstva 

životního prostředí.
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  Výroba GWh

Humenice 0,042

Hořín 0,092

Veselí 0,194

Loučovice 0,313

Žlutice 0,333

Lučina 0,552

Větřní 0,713

Trnávka 0,831

Nýrsko 1,320

Lipno 2,249

Římov 2,510

Želivka 3,694

Podbaba 4,939

Klecany 6,424

Troja 11,822

Vraňany 13,113

Štvanice 17,370

Libčice 26,948

Celkem 93,459

Humenice ■  Hořín ■  Veselí ■  Loučovice ■  Žlutice ■ 

Lučina ■  Větřní ■  Trnávka ■  Nýrsko ■  Lipno ■ 

Římov ■  Želivka ■  Podbaba ■  Klecany ■  Troja ■ 

Vraňany ■  Štvanice ■  Libčice ■

Podíl jednotlivých malých vodních 
elektráren na výrobě v roce 2011

Výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách 

v roce 2011 v GWh v jednotlivých měsících

V roce 2011 provozoval  státní podnik Povodí Vltavy 

osmnáct malých vodních elektráren o celkovém 

instalovaném výkonu 21,3 MW. Díky dobrým 

hydrologickým podmínkám téměř během celého roku 

výroba elektřiny v roce 2011 dosáhla 93,459 GWh, což 

znamená, že o 10,423 GWh bylo překročeno plánované 

množství.

Výroba elektrické energie 
v malých vodních elektrárnách
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Činnost útvaru vodohospodářských laboratoří státního 

podniku Povodí Vltavy byla v roce 2011 zaměřena 

zejména na realizaci Programu provozního monitoringu 

povrchových vod v dílčích povodích Horní Vltavy, 

Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje. 

Významnou změnu oproti předcházejícím letům 

do monitoringu povrchových vod přinesla „transformace 

Zemědělské vodohospodářské správy“. Do provozního 

monitoringu povrchových vod státního podniku Povodí 

Vltavy bylo zahrnuto cca 70 % profi lů jakosti vody, 

které byly dříve sledovány prostřednictvím ZVHS, a to 

především v horních částech toků.

Provozní monitoring povrchových vod pokrýval 

zejména požadavky správy vodních toků a správy 

povodí, požadavky plánování v oblasti vod, požadavky 

mezinárodních závazků (mezinárodní profi ly a hraniční 

profi ly) a požadavky tzv. nitrátové směrnice. Provozní 

monitoring povrchových vod v dílčích povodích Horní 

Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje 

zahrnoval většinu požadavků nově vydané vyhlášky 

č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů 

povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického 

potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů 

povrchových vod a náležitostech programů zjišťování 

a hodnocení stavu povrchových vod. Náklady na provozní 

monitoring povrchových vod představovaly v roce 2011 

cca 40,5 milionů Kč. Provozní monitoring byl hrazen 

z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Vltavy. 

Část kapacity útvaru vodohospodářských laboratoří byla 

v roce 2011 vyčleněna na plnění požadavků externích 

zákazníků. V rámci externích zakázek byly analyzovány 

zejména vzorky odpadních, povrchových, podzemních 

a pitných vod. Některými zákazníky byl požadován 

akreditovaný odběr vzorků nebo analýzy vzorků 

sedimentů, tekoucích a stojatých vod. V roce 2011 bylo 

rozšířeno spektrum sledovaných organických parametrů 

(zejména o další pesticidní látky, jejich metabolity 

a další léčiva). Byla tak významně rozšířena nabídka 

laboratorních služeb jak pro externí zákazníky, tak i pro 

vlastní potřeby podniku.

V roce 2011, na základě usnesení dozorčí rady státního 

podniku Povodí Vltavy, pokračovalo předávání dat 

z monitoringu jakosti povrchových vod Ministerstvu 

životního prostředí, a to prostřednictvím Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ, databáze 

ARROW). Předána byla data z profi lů bývalé státní sítě 

jakosti povrchových vod (ČHMÚ), mezinárodní profi ly 

(Vltava - Zelčín, Berounka - Lahovice) a hraniční profi ly.

Činnost vodohospodářských 
laboratoří

Odběr vzorků makrozoobentosu z tekoucích vod

Pracoviště organické analýzy – laboratoře Plzeň

Odběr vzorků vody z nádrží
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Hospodářským výsledkem státního podniku Povodí 

Vltavy za účetní období roku 2011 je zisk ve výši 

12,702 milionů Kč.

Celkové výnosy v roce 2011 dosáhly 

1 149,439 milionů Kč. V roce 2011 bylo uzavřeno 

177 smluv o podmínkách odběru povrchové vody 

a plateb za tento odběr. Celkově bylo v roce 2011 

zpoplatněno 230 818 tisíc m3 odebrané povrchové 

vody, což ve srovnání s rokem 2010 znamená pokles 

zpoplatněných odběrů o více než 3 %. Cena za 1 m3 

odebrané povrchové vody byla pro rok 2011 stanovena 

na 3,15 Kč pro ostatní odběry a 1,13 Kč pro průtočné 

chlazení. Tržby za odběry povrchové vody dosáhly 

707,163 milionů Kč. Tržby za výrobu elektrické energie 

v malých vodních elektrárnách dosáhly 

217,348 milionů Kč a spolu s tržbami za spoluužívání 

vodních děl na Vltavské kaskádě ve výši 

109,640 milionů Kč tvoří další významný podíl 

na celkových výnosech státního podniku Povodí Vltavy.

Celkové náklady v roce 2011 dosáhly 

1 136,737 milionů Kč. Vzhledem k příznivému vývoji 

tržeb došlo v průběhu roku 2011 k navýšení objemu 

fi nančních prostředků vynaložených na opravy 

a udržování. Celková výše nákladů na opravy a udržování 

v roce 2011 činí 217,857 milionů Kč.

S účinností k 1. lednu 2011 byla, v rámci integrace 

správy vodních toků v České republice, na státní podnik 

Povodí Vltavy převedena správa drobných vodních toků 

v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy 

ze Zemědělské vodohospodářské správy. Je možné 

konstatovat, že převod správy drobných vodních toků ze 

Zemědělské vodohospodářské správy proběhl úspěšně 

a že i přes tuto významnou skutečnost je ekonomická 

situace státního podniku Povodí Vltavy stabilizovaná.

Další důležité skutečnosti o hospodářském vývoji státního 

podniku Povodí Vltavy v roce 2011 jsou obsaženy v účetní 

závěrce k 31. prosinci 2011, která je součástí této výroční 

zprávy.

Ekonomika

Malá vodní elektrárna Štvanice

Malá vodní elektrárna Modřany
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Ke dni 31. prosince 2011 bylo v pracovním poměru 

u státního podniku Povodí Vltavy 876 osob. Průměrný 

přepočtený roční počet zaměstnanců za rok 2011 činil 

846 osob, z toho 311 žen a 535 mužů. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců podle 

kategorií za rok 2011 činil 344 dělníků 

a 502 technickohospodářských zaměstnanců.

Personální a sociální politika

Průběžné zvyšování individuální kvalifi kace zaměstnanců 

bylo realizováno zejména prostřednictvím vzdělávacích 

seminářů, odborných a jazykových kurzů a aktivní 

účastí na významných odborných konferencích, z nichž 

nejvýznamnějšími byly 26. Plavební dny v Ústí nad 

Labem, další ročník konference Revitalizace Orlické 

nádrže v Písku a v neposlední řadě odborná konference 

Vodní toky v Hradci Králové. Náklady na všechny formy 

vzdělávání v roce 2011 dosáhly téměř 1,9 milionů Kč.

V rámci závodní pracovně lékařské péče v roce 2011 

bylo vynaloženo 195 tisíc Kč. Zdravotním lékařským 

prohlídkám se v zařízeních závodní preventivní péče 

podrobilo 271 zaměstnanců. Zaměstnancům pracujícím 

v terénu bylo zaměstnavatelem zabezpečeno očkování 

proti klíšťové encefalitidě a proti hepatitidě. 

Zákonné sociální náklady v rámci státního podniku 

Povodí Vltavy dosáhly v roce 2011 výše 14,285 milionů Kč. 

Z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb bylo 

vynaloženo 5,690 milionů Kč.

Povodí Vltavy, státní podnik přispívá dle stanovených 

podmínek svým zaměstnancům na penzijní připojištění, 

životní pojištění a na stravování.

Stupeň vzdělání
Počet 

zaměstnanců
%

základní vzdělání     25   3

nižší střední odborné vzdělání     20   2

střední odborné vzdělání s výučním listem   240  27

střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu       5   1

úplné střední všeobecné vzdělání     24  3

úplné střední vzdělání s vyučením i maturitou     60    7

úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)   254  29

vyšší odborné vzdělání     10    1

bakalářské vzdělání     18    2

vysokoškolské vzdělání   220  25

Věkové složení zaměstnanců 2011

20–24 ■  25–29 ■  30–34 ■  35–39 ■  40–44 ■

45–49 ■  50–54 ■  55–59 ■  60–64 ■  nad 65 ■ 

Struktura vzdělání zaměstnanců 
k 31. prosinci 2011

1 % 2 %

8 %
6 %

17 %

13 %

14 %

13 %

11 %

14%
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V roce 2011 probíhala na poli mezinárodních 

přeshraničních kontaktů intenzivní spolupráce zejména 

s Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (dále jen MKOL), 

kde zástupci státního podniku Povodí Vltavy jsou 

členy většiny pracovních skupin a skupin expertů. Naši 

odborníci jsou rovněž aktivně zapojeni do činnosti řady 

pracovních skupin Česko-rakouské komise pro hraniční 

vody a Stálého výboru Bavorsko Česko-německé komise 

pro hraniční vody.

V rámci MKOL jsou zástupci státního podniku Povodí 

Vltavy členy dvou ze tří hlavních pracovních skupin (dále 

jen PS) MKOL, a to PS Implementace Rámcové směrnice 

o vodách v povodí Labe (WFD) a PS Povodňové ochrany 

(FP). Činnost hlavních pracovních skupin podporují 

příslušné skupiny expertů, kde jsou aktivně zapojeni naši 

další odborní pracovníci. Kromě běžných pracovních 

otázek bylo v minulém období jejich hlavním úkolem 

sledování realizace opatření přijatých Mezinárodním 

plánem oblasti povodí Labe a příprava dalšího cyklu 

plánů povodí a nových plánů pro zvládání povodňových 

rizik. V roce 2011 byla rovněž zahájena příprava dalšího 

Magdeburského semináře o ochraně vod, který se bude 

konat ve dnech 10. a 11. října 2012 v Hamburku a jehož 

hlavním tématem budou sedimenty a jejich režim 

v povodí Labe.

Významnou platformou mezinárodní spolupráce je 

rovněž dvoustranná spolupráce na hraničních vodách 

v rámci Česko – německé komise pro hraniční vody 

a Stálého výboru Bavorsko s německými partnery 

a v rámci Česko – rakouské komise pro hraniční vody 

s partnery rakouskými. Jednotlivé specializované pracovní 

skupiny řešily v minulém období za účasti našich 

odborníků především otázky spojené s implementací 

Rámcové směrnice o vodách, včetně výměny informací 

a koordinace příslušných programů opatření a jejich 

naplňování a dále otázky související s udržováním 

a úpravou hraničních vodních toků, s odstraňováním 

povodňových škod a se stanovením a zachováním 

ekologicky potřebných minimálních průtoků 

na hraničních vodních tocích, které spravujeme, a rovněž 

i otázky ochrany jakosti hraničních vod včetně výměny 

informací o zjištěných stavech a ochrany vodních zdrojů 

pro zásobování příhraničních oblastí pitnou vodou.

Povodí Vltavy, státní podnik se jako projektový partner 

účastní řešení významného mezinárodního projektu 

LABEL. Tento projekt (pokračování projektu ELLA) je 

zaměřen zejména na adaptační opatření povodňových 

rizik identifi kovaných v povodí Labe v Německu a v České 

republice a omezování vzniku přírodních a člověkem 

způsobených rizik, včetně jejich dopadů s určitým 

důrazem na nástroje územního plánování. Zabývá se 

i problematikou cestovního ruchu v okolí řeky Labe 

a jejích hlavních přítoků včetně jejich plavebního využití. 

Vedoucím partnerem projektu je Saské státní ministerstvo 

vnitra. Na projektu LABEL se v České republice podílejí 

ještě Povodí Labe, státní podnik, Ministerstvo životního 

prostředí a většina krajů, resp. krajských úřadů, jejichž 

územní působnost spadá do povodí řeky Labe. V rámci 

projektu zpracovávají všichni projektoví partneři pilotní 

projekty a aktivity, které souvisejí s daným tématem. 

Náš vklad do projektu spočívá zejména ve zpracování 

pilotního projektu map povodňového nebezpečí 

a povodňových rizik ve dvou vytipovaných oblastech 

soutoků významných vodních toků a studie variant řešení 

vodohospodářského uzlu soutoku Lužnice a Nežárky 

z pohledu nově získaných informací. V roce 2011 byly tyto 

projekty úspěšně dokončeny. Výstupy jsou zveřejněny 

na internetových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik 

a byly prezentovány na různých odborných akcích.

I v roce 2011 pokračovala již několikaletá intenzivní 

spolupráce na úseku legislativy ve vodním hospodářství 

s Ministerstvem životního prostředí Holandska v Haagu. 

Spolupráce byla realizována především konzultační 

činností s výměnou praktických zkušeností z přípravy 

novel zákona o vodách a jeho prováděcích předpisů 

v České republice a v Holandsku, se zaměřením jak 

na výkon státní správy ve vodním hospodářství, tak 

na správu povodí v obou zemích. 

Obdobná spolupráce formou konzultací proběhla 

v roce 2011 i s Ministerstvem životního prostředí 

a Vodohospodářským podnikem Slovenské republiky.

Mezinárodní spolupráce
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V roce 2011 vzrostla publicita o činnosti státního podniku 

Povodí Vltavy především v regionálních denících 

a v rozhlasových a televizních zpravodajských pořadech. 

Jednalo se především o medializaci dokončených, ale 

i připravovaných staveb protipovodňových opatření, 

fi nancovaných z programu Ministerstva zemědělství 

,,Podpora prevence před povodněmi II“.

Proběhla také tisková konference ke slavnostnímu 

výročí 50. let od výstavby dvou významných vodních 

děl Vltavské kaskády, a to vodního díla Orlík a vodního 

díla Kamýk.

U příležitosti Světového dne vody byl tradičně 

ve vodohospodářských laboratořích v Plzni uspořádán 

,,Den otevřených dveří“, který se stále těší velké 

návštěvnosti. 

Státní podnik Povodí Vltavy, se i v roce 2011 podílel 

na fi nancování svozu odpadu dobrovolnických akcí, 

kterými bylo čištění řek Vltavy, Sázavy a Berounky.

V květnu svou činnost prezentoval státní podnik Povodí 

Vltavy na třídenním veletrhu WATENVI v Brně, a to v rámci 

společné expozice Ministerstva zemědělství a ostatních 

správců vodních toků. 

Vztahy s veřejností

Povodí Vltavy, státní podnik, bude v roce 2012 nadále 

plnit úkoly, vyplývající z funkce správce povodí a správce 

významných, určených a dalších drobných vodních toků 

a úkoly, související s provozem a údržbou vodních děl 

ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit. 

Všechny své povinnosti bude státní podnik Povodí Vltavy 

vykonávat řádně v celém rozsahu jemu svěřené správy 

vodních toků, která se v průběhu roku 2011 významně 

rozšířila v souvislostí s „transformací Zemědělské 

vodohospodářské správy“. 

Předpokládaný vývoj v roce 2012

Stěžejním úkolem státního podniku Povodí Vltavy 

v oblasti investiční výstavby bude pokračování výstavby 

staveb protipovodňové ochrany, respektive zahájení 

dalších plánovaných staveb, zahrnutých do programu 

129 120 Podpora prevence před povodněmi II. 

Čištění Sázavy
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●  Zpráva nezávislého auditora 

●  Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

●  Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2011



ZPRÁVA O ČINNOSTI PODNIKU
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Vltava, Praha
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Účetní závěrka k 31. prosinci 2011
Rozvaha (bilance)

 (v celých tisících Kč)

označ

a

AKTIVA

b

řád

c

Běžné účetní období
Min.úč. 

období

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

Netto

4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 16 693 269 -8 040 121 8 653 148 6 758 154

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 16 133 584 -8 007 866 8 125 718 6 277 349

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 257 582 -137 625 119 957 134 020

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

3 Software 007 91 851 -68 130 23 721 25 777

4 Ocenitelná práva 008 209 -183 26 55

5 Goodwill 009 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 137 000 -69 312 67 688 89 962

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 28 522 0 28 522 18 226

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 15 875 998 -7 870 241 8 005 757 6 142 777

B. II. 1 Pozemky 014 1 177 841 0 1 177 841 802 274

2 Stavby 015 13 039 514 -6 973 790 6 065 724 4 619 568

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 418 152 -896 451 521 701 535 452

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 267 0 267 267

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 226 423 0 226 423 180 553

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 13 801 0 13 801 4 663

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 4 0 4 552

B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 0

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 4 0 4 552

4 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0

5 Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 028 0 0 0 0

6 Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 029 0 0 0 0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek 030 0 0 0 0
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 (v celých tisících Kč)

označ

a

AKTIVA

b

řád

c

Běžné účetní období
Min.úč. 

období

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

Netto

4

C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 555 748 -32 255 523 493 478 374

C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 3 467 0 3 467 3 562

C. I. 1 Materiál 033 3 229 0 3 229 3 539

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 223 0 223 0

3 Výrobky 035 0 0 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0

5 Zboží 037 15 0 15 23

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 1 126 0 1 126 3 906

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 1 123 0 1 123 3 903

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky sdružení 043 0 0 0 0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 3 0 3 3

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 224 817 -32 255 192 562 251 489

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 176 387 -32 255 144 132 203 583

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky sdružení 052 0 0 0 0

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 054 23 440 0 23 440 22 763

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 9 203 0 9 203 9 299

8 Dohadné účty aktivní 056 6 209 0 6 209 6 468

9 Jiné pohledávky 057 9 578 0 9 578 9 376

C. IV. Krátkodobý fi nanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 326 338 0 326 338 219 417

C. IV. 1 Peníze 059 1 338 0 1 338 1 624

2 Účty v bankách 060 235 000 0 235 000 117 793

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 90 000 0 90 000 100 000

4 Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 062 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 3 937 0 3 937 2 431

D. I. 1 Náklady příštích období 064 3 678 0 3 678 2 206

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 066 259 0 259 225
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označ

a

PASIVA

b

řád

c

Běžné účetní období

5

Min. účetní období

6

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 86 + 119) 067 8 653 148 6 758 154

A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85 ) 068 8 057 095 6 135 618

A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 7 559 825 5 644 178

1 Základní kapitál 070 7 559 825 5 644 178

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0

3 Změny základního kapitálu 072 0 0

A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 78) 073 397 0

A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0

2 Ostatní kapitálové fondy 075 397 0

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 0 0

5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 80 + 81 ) 079 484 171 477 910

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 45 672 45 672

2 Statutární a ostatní fondy 081 438 499 432 238

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 83 + 84) 082 0 0

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 083 0 0

2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 0

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

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/
085 12 702 13 530

B. Cizí zdroje      (ř. 86 + 92 + 103 + 115) 086 595 864 622 312

B. I. Rezervy   (ř. 88 až 91) 087 78 000 78 465

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 27 465

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0

3 Rezerva na daň z příjmů 090 0 0

4 Ostatní rezervy 091 78 000 51 000

B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 93 až 102) 092 163 178 164 428

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093 2 729 5 198

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 094 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 095 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 096 0 0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0

6 Vydané dluhopisy 098 0 0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0

8 Dohadné účty pasívní 100 0 0

9 Jiné závazky 101 0 0

10 Odložený daňový závazek 102 160 449 159 230

 (v celých tisících Kč)
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označ

a

PASIVA

b

řád

c

Běžné účetní období

5

Min. účetní období

6

B. III. Krátkodobé závazky  (ř. 104 až 114) 103 169 186 165 919

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 115 121 111 964

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 105 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 106 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 107 0 0

5 Závazky k zaměstnancům 108 19 089 18 748

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 10 644 10 351

7 Stát - daňové závazky a dotace 110 2 826 2 756

8 Kratkodobé přijaté zálohy 111 446 556

9 Vydané dluhopisy 112 0 0

10 Dohadné účty pasivní 113 15 121 15 607

11 Jiné závazky 114 5 939 5 937

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 až 118) 115 185 500 213 500

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 157 500 185 500

2 Krátkodobé bankovní úvěry 117 28 000 28 000

3 Krátkodobé fi nanční výpomoci 118 0 0

C. I. Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 119 189 224

C. I. 1 Výdaje příštích období 120 74 159

2 Výnosy příštích období 121 115 65

 (v celých tisících Kč)
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 (v celých tisících Kč)

označení

a

TEXT

b

řád

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném

1

minulém

2

I. Tržby za prodej zboží 01 283 391

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 283 391

+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 0 0

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 1 091 442 1 142 857

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1 081 425 1 132 593

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 223 -1 194

3 Aktivace 07 9 794 11 458

B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 375 337 425 250

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 68 235 62 370

B. 2 Služby 10 307 102 362 880

+ Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 716 105 717 607

C. Osobní náklady 12 406 529 386 827

C. 1 Mzdové náklady 13 293 166 278 161

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 98 883 94 915

C. 4 Sociální náklady 16 14 480 13 751

D. Daně a poplatky 17 3 857 3 624

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 320 403 285 893

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 32 797 20 352

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 31 173 20 198

2 Tržby z prodeje materiálu 21 1 624 154

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 22 5 430 3 988

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 5 430 3 988

F. 2 Prodaný materiál 24 0 0

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 -810 58 071

IV. Ostatní provozní výnosy 26 23 007 51 215

H. Ostatní provozní náklady 27 20 853 18 834

V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ 30 15 647 31 937

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011
Výkaz zisku a ztráty
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 (v celých tisících Kč)

označení

a

TEXT

b

řád

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném

1

minulém

2

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0

VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0

VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku 36 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 37 1 475 787

K. Náklady z fi nančního majetku 38 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti 41 0 0

X. Výnosové úroky 42 64 575

N. Nákladové úroky 43 3 252 4 074

XI. Ostatní fi nanční výnosy 44 371 203

O. Ostatní fi nanční náklady 45 384 403

XII. Převod fi nančních výnosů 46 0 0

P. Převod fi nančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ 48 -1 726 -2 912

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 1 219 15 495

Q. 1      - splatná 50 0 0

Q. 2      - odložená 51 1 219 15 495

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 12 702 13 530

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0

S. 1      -splatná 56 0 0

S. 2      -odložená 57 0 0

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

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 12 702 13 530

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 13 921 29 025
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Obsah 
I. Obecné údaje 

1.  Popis účetní jednotky 

2.   Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky 

v jiných společnostech  

3.  Zaměstnanci státního podniku, osobní náklady 

4.  Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 

II.   Používané účetní metody, obecné účetní 

zásady a způsoby oceňování 
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 1.1. Zásoby

 1.2.   Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku vytvořeného vlastní činností

 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

 1.5. Ocenění závazků a pohledávek

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

4. Opravné položky  

5.  Odpisování 

6.  Přepočet cizích měn na českou měnu 

7.   Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 

oceňovaných reálnou hodnotou 

III.     Doplňující údaje k Rozvaze 

a k Výkazu zisku a ztráty 

1.    Položky významné pro hodnocení majetkové 

a fi nanční situace společnosti 

 1.1.  Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 

 1.2.   Rozpis odloženého daňového závazku 

nebo pohledávky

 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry

 1.4.    Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

 1.5. Manka a přebytky u zásob

 1.6.  Komentář k dalším položkám výkazu rozvaha 

a výkazu zisku a ztráty

2. Významné události 

 2.1. Významné události v účetním období  

 2.2. Významné události po datu účetní závěrky

3.   Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 

 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek

 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

 3.3. Finanční majetek

 3.4.   Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku

 3.5. Lesní pozemky a lesní porosty

 3.6.  Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou 

fi nančního pronájmu

 3.7.   Rozpis hmotného majetku zatíženého 

zástavním právem

 3.8.  Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním 

a účetním ohodnocením

4. Vlastní kapitál 

 4.1. Použití zisku, resp. úhrada ztráty

 4.2. Základní kapitál

5. Pohledávky a závazky 

 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

 5.3.    Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům 

ve skupině

 5.4.  Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu 

uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

 5.5.   Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené 

v rozvaze

 5.6.  Další významné potencionální ztráty, 

na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

 5.7. Náklady na odměny auditorské společnosti

6. Rezervy 

7.    Výnosy z běžné činnosti 

(za vlastní výkony a zboží) 

8.  Výdaje vynaložené v průběhu účetního období 

na výzkum a vývoj 

IV. Závěr 

Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2011 (v plném znění)
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I. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky

Obchodní fi rma: Povodí Vltavy, státní podnik

Sídlo: Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Právní forma: státní podnik

IČ: 70889953

Datum vzniku společnosti: 18. ledna 2001

Povodí Vltavy, státní podnik vznikl na základě zákona č. 305/2000 

Sb., o povodích, ke dni 1.1.2001, jako právní nástupce Povodí Vltavy 

a.s., zaniklé bez likvidace ke dni 31.12.2000 podle téhož zákona. 

V obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze byl 

zapsán v oddíle A, vložka 43594.

Zakladatel: 

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17, Praha 1

IČ: 00020478

Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Jan Ludvík,

vrchní ředitel sekce správní Ministerstva zemědělství,

r.č.: 730611/1505

den vzniku oprávnění: 17.10.2011

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.

Změny a dodatky provedené v účetním období 

v obchodním rejstříku: 

Druh změny (dodatku)
Datum změny 

(dodatku)

Změny osoby oprávněné jednat 

jménem zakladatele:

ukončení oprávnění – Mgr. Jan Šlajs, LL.M. 16. října 2011

vznik oprávnění – Ing. Jan Ludvík 17. října 2011

Změny v dozorčí radě:

zánik členství – Ing. Jan Plechatý 23. února 2011

vznik členství – Ing. Karel Tureček 23. února 2011

zánik členství – JUDr. Radek Šmerda 21. dubna 2011

vznik členství – Miroslav Drobný 27. září 2011

Statutární orgán k rozvahovému dni:

generální ředitel: RNDr. Petr Kubala

 den vzniku funkce: 8. března 2010

1. zástupce generálního ředitele: Ing. Tomáš Matějka

 den vzniku funkce: 1. dubna 2010

2. zástupce generálního ředitele: Ing. Tomáš Kendík

 den vzniku funkce: 1. dubna 2010

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: Ing. Karel Tureček

 den vzniku členství v dozorčí radě: 23. 2. 2011

členové: Miroslav Drobný 

 den vzniku členství v dozorčí radě: 27. 9. 2011

 RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 2. 2011

 Ing. Miloš Petera

 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 12. 2009

 Ing. Václav Král

 den vzniku členství v dozorčí radě: 15. 9. 2008

 Ing. Vilém Žák

 den vzniku členství v dozorčí radě: 11. 10. 2010

 Ing. Zdeněk Zídek

 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 1. 2011

 Ing. Josef Holubička

 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 1. 2011

 Ing. Miloň Kučera

 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 1. 2011

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny 

v uplynulém účetním období:

Státní podnik má sídlo na adrese Holečkova 8, 150 24 Praha 5.

Státní podnik nemá žádné stálé pobočky. 

V souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 

ve znění pozdějších předpisů, byl příkazem generálního ředitele 

20/2010 vydán Organizační řád, s účinností od 1. 1. 2011, který 
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je základní organizační normou upravující a určující organizační 

strukturu podniku, zásady práce a řízení, rozsah pravomocí, povinností 

a odpovědnosti zaměstnanců a jednotlivých organizačních složek.

Organizační změny k 1.1.2011:
●  zrušení oddělení investic v sekci technické
●  zrušení oddělení administrace dotací a zakázek v sekci technické
●  zrušení oddělení vnitřních služeb v sekci provozní
●  zrušení oddělení dopravy v sekci provozní
●  zrušení oddělení projektového řízení IS a aplikační podpory v sekci 

správy povodí
●  zrušení oddělení údržby a provozu ICT v sekci správy povodí
●  vznik oddělení realizace investic v sekci technické
●  vznik oddělení přípravy investic v sekci technické
●  vznik oddělení vnitřních služeb a hospodářské správy v sekci 

provozní
●  vznik oddělení administrace oprav v sekci provozní
●  vznik oddělení informatiky v sekci správy povodí
●  vznik sekce investiční
●  vznik sekretariátu v sekci investiční
●  vznik oddělení plánu investic v sekci investiční
●  vznik oddělení administrace dotací v sekci investiční
●  vznik oddělení veřejných zakázek a smluv v sekci investiční
●  vznik sekce drobných vodních toků

Se záměrem kvalitního zajištění úkolů státního podniku Povodí 

Vltavy v souvislosti s rozšířením pracovních povinností zaměstnanců, 

daným převodem správy drobných vodních toků ze Zemědělské 

vodohospodářské správy, byly příkazem generálního ředitele 9/2011, 

s účinností od 1.7.2011, provedeny organizační a personální změny.

Organizační změny k 1.7.2011:
●  zrušení sekce drobných vodních toků
●  vznik oddělení majetkového v útvaru generálního ředitele 

Organizační členění k 31.12.2011:
●  generální ředitelství

- útvar generálního ředitele

- sekce správy povodí

- sekce provozní

- sekce ekonomická

- sekce technická

- sekce investiční

- interní auditor

V čele sekce stojí ředitel sekce, kterého jmenuje, řídí a odvolává 

generální ředitel.

V čele závodu stojí ředitel závodu, kterého jmenuje, řídí a odvolává 

generální ředitel.

Organizační jednotky na generálním ředitelství a 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.

2.  Majetková či smluvní spoluúčast 
účetní jednotky v jiných 
společnostech 

Povodí Vltavy, státní podnik nemá v žádné obchodní společnosti ani 

v družstvu větší podíl na základním jmění než 20 %.

3.   Zaměstnanci státního podniku, 
osobní náklady 

hodnoty nákladů jsou uvedeny v tis. Kč

zaměstnanci celkem

 k 31.12.2011 k 31.12.2010

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců
846 779

Mzdové náklady 287 414 269 822

Ostatní osobní náklady 5 752 8 339

Odměny členů statutárních orgánů 0 0

Odměny členů dozorčích orgánů 0 0

Zákonné pojištění 98 883 94 915

Zákonné sociální náklady 14 480 13 751

–  z toho platby penzijního 

připojištění
3 833 3 627

– z toho platby životního pojištění 1 959 1 934

Řídícím a statutárním orgánem státního podniku Povodí Vltavy 

je generální ředitel. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoho 

pracovníka, je výše osobních nákladů za řídící a statutární orgán 

zahrnuta v rámci úhrnných údajů.

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Výše peněžního a naturálního plnění stávajících a bývalých 

členů statutárních a dozorčích orgánů

Povodí Vltavy, státní podnik neposkytuje půjčky a úvěry 

vrcholovému vedení podniku ani členům dozorčí rady.

Ostatní plnění poskytnutá vedoucím zaměstnancům

Na základě uzavřených manažerských smluv s vedoucími 

zaměstnanci byla používána, v souladu se zněním zákona 586/1992 

Sb., o daních z příjmu, část l., § 6 odst. 6., motorová vozidla pro 

služební i soukromé účely.

Druh plnění tis. Kč

1 % vstupní ceny motorových vozidel vč. DPH 744

Cena spotřebovaných pohonných hmot pro 

soukromé účely
236

Paušální náhrady za parkovné 78

Poskytnuté služby a příspěvky 6

Hodnota nepeněžních darů 0

Celkem  1 064

●  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
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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

Oceňovaní majetku se řídí § 24 - 28 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví a dále § 47 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

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 pořizovací cenou, 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 501 30.

1.2.   Ocenění dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku vytvořeného 
vlastní činností 

●  Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se 

oceňuje vlastními 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 nákladů (623 00) zaúčtovaných v průběhu roku 

na oddělení plánování v oblasti vod. 

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů  

●  Ve sledovaném účetním období podnik nevlastnil cenné papíry, 

vyjma krátkodobých úložek volných peněžních prostředků 

ve formě depozitních směnek.

●  Majetkové podíly v bytovém družstvu nakoupené před 1.1.2002 

jsou oceněny cenou pořízení.

1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat  

Účetní jednotka nevlastní zvířata.

1.5. Ocenění závazků a pohledávek  

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, 

při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou, závazky 

jmenovitou hodnotou. Státní podnik nenabývá pohledávky.

2.   Způsob stanovení reprodukční 
pořizovací ceny 

Oceňování reprodukční pořizovací cenou se stanovuje na základě 

znaleckých posudků k danému majetku. Reprodukčními 

pořizovacími cenami se oceňuje bezplatně nabytý majetek.

3.   Změny oceňování, odpisování 
a postupů účtování 

●  Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství o určení správcem 

drobných vodních toků a v souladu se smlouvou o bezúplatném 

převodu příslušnosti hospodařit s majetkem, právy a závazky 

a o jejich převzetí do práva hospodařit, ze dne 27.12.2010, došlo, 

mimo jiné, dle § 48 odst. 2 vodního zákona, s účinností k 1.1.2011, 

k přechodu vodních děl ve vlastnictví státu z příslušnosti 

hospodařit pro Zemědělskou vodohospodářskou správu (dále jen 

„ZVHS“) do práva hospodařit pro státní podnik Povodí Vltavy.
●  V souladu s ČÚS č. 013 „Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek“ 

byl majetek převedený ze ZVHS zařazen v pořizovacích cenách 

na vrub analytických účtů 04x xx (podle typu majetku) ve prospěch 

analytického účtu 411 15 „Zvýšení z bezúplatného nabytí majetku“, 

s následným zařazením na majetkové účty po fyzické kontrole majetku.
●  V souladu se změnou Českého účetního standardu pro 

podnikatele č. 013 „Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek“, čl. 

3. „Oceňování“, bod 3.6., s účinností od 1.1.2011, je stav opotřebení 

majetku vyjádřen v účetnictví prostřednictvím analytických účtů 

08x xx, na vrub účtu 411 22 „Jiné snížení kapitálu“.
●  V účtovém rozvrhu pro rok 2011 byly vytvořeny analytické účty pro 

majetek nabytý ze ZVHS (označení v účetnictví „DVT“). 
●  Vodní díla, která přešla z příslušnosti hospodařit ZVHS do práva 

hospodařit státního podniku Povodí Vltavy dle § 48 odst. 

2 vodního zákona a která nebyla při fyzických prohlídkách 

dohledána, jsou zaúčtována na samostatném účtu 042 16 

„Nabytí staveb - DVT - nenalezeno“. „Nedohledaná“ vodní díla 

jsou ze strany státního podniku Povodí Vltavy postupně řešena 

s místně příslušnými vodoprávními úřady, a to v  rámci řízení 

o rozhodnutí v pochybnostech dle ustanovení § 55 odst. 4 

II.    Používané účetní metody, obecné účetní zásady 
a způsoby oceňování
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vodního zákona. Na základě rozhodnutí příslušného vodoprávního 

úřadu o neexistenci vodního díla je tento majetek průběžně 

odúčtováván na vrub účtu 411 22 „Jiné snížení kapitálu“ nebo 

zařazen na majetkové účty, a to v případech, kdy vodoprávní úřad 

konstatuje, že příslušné vodní dílo existuje.
●  Zařazení, evidence a členění majetku nabytého ze ZVHS se řídí 

vnitropodnikovými směrnicemi Povodí Vltavy, státní podnik. 

4. Opravné položky 

●  Účetní jednotka tvoří zákonné a účetní opravné položky 

k pohledávkám. Postupy při jejich tvorbě jsou stanoveny Směrnicí 

generálního ředitele č. 5/2010. 
●  Zákonné opravné položky, podle platného znění zákona č. 

593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jsou 

tvořeny vždy, a to v maximální možné výši dané zákonem.
●  Účetní opravné položky jsou tvořeny na veškeré pohledávky 

po splatnosti (u trvale neplatících dlužníků i na pohledávky 

ve lhůtě splatnosti) a to do 100 % výše hodnoty pohledávek.

Viz přiložená tabulka nahoře

5. Odpisování 

Účetní odpisy
●  Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného 

majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici – příkazu 

generálního ředitele 22/2010. Účetní odpisy vyjadřují fyzické 

a morální opotřebení zařazovaného majetku odpovídající 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 dlouhodobý nehmotný majetek – licence 

na software je stanoven podle doby trvání licence s rovnoměrným 

rozvržením.
●  Účetní a daňové odpisy se nerovnají.
●  Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

se provádějí rovnoměrně a účtují se jako měsíční.
●  Odpisování je zahájeno v měsíci následujícím po zařazení.
●  Odpisová sazba účetních odpisů je stanovena pro dlouhodobý 

majetek, rozdělený do odpisových skupin dle členění SKP (u staveb 

dle evidence CZ-CC) v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů. Účetní odpisové sazby jsou uvedeny v tabulce.

●  Roční odpisové procento u vodohospodářských vodních děl činí 

1,75 %.
●  Majetek (vodní díla), který přešel na Povodí Vltavy, státní 

podnik na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 

23.11.2010 čj. 33474/2010-15110, opravného usnesení ze dne 

16.12.2010 čj. 37255/2010-15110 a rozhodnutí ze dne 21.12.2010 

čj. 35934/2010-15110 podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, se při prvním zařazení odpisuje 

podle ustanovení ČÚS č. 013, čl. 3., bod 3.6., s účinností od 1.1.2011.
●  Ostatní provozní majetek převedený ze ZVHS v souladu se 

smlouvou o bezúplatném převodu příslušnosti hospodařit 

s majetkem, právy a závazky a o jejich převzetí do práva 

hospodařit, ze dne 27.12.2010, se při prvním zařazení odpisuje 

podle ustanovení ČÚS č.13, čl. 3., bod 3.6., s účinností od měsíce 

následujícího po zařazení majetku do evidence.
●  Následně se odpisování majetku DVT řídí odpisovým plánem 

Povodí Vltavy, státní podnik.

odpisová skupina
% 

odpisování

% pro zvýš. 

vstupní cenu

1 Samostatné movité věci 28,6 25,0

Kromě SKP: 341021 16,0 16,0

 341022 16,0 16,0

 341023 16,0 16,0

 341025 16,0 16,0

341041 jen N1 16,0 16,0

3410412 16,0 16,0

3410421 16,0 16,0

2 Přístroje a zařízení 13,4 12,5

3  Konstrukce, stavební části 

a ost. zařízení
6,9 6,7

Kromě SKP: 2911222 5,0 5,0

4 Drobné stavby, infrastruktura 3,4 3,4

5 Stavby 2,0 2,0

Kromě CZ-CC: 215123

2151491 1,75 1,75

215221 1,75 1,75

215231 1,75 1,75

215241 1,75 1,75

Opravné položky k:
Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31.12.

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

dlouhodobému majetku

zásobám

fi nančnímu majetku

pohledávkám - zákonné 5 440 2 788 3 130 2 835 -623  -183 7 948 5 440

- pohl .§ 8 konkurz 1 436 1 463  0 0 -27 -27 1 408 1 436

- pohl .§ 8 insolvenční řízení 2 285 873  345 1 412 0 0 2 630 2 285

- pohl. § 8 a) 1 686 442 2 755 1 390 -586 -146 3 855 1 686

- pohl. § 8 c) 32 10 31 32    -9 -10 54 32

pohledávkám - účetní 27 161 11 678 8 168 18 666 -11 021 -3 183 24 308 27 161

hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč
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Daňové odpisy 
●  Daňové odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku 

se provádí podle §§ 26 – 32a a Přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
●  Odpisy jsou stanoveny ročními odpisovými sazbami v souladu 

s platným zněním zákona.
●  U veškerého dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého 

nehmotného majetku se uplatňuje rovnoměrný odpis.
●  Dlouhodobý nehmotný majetek zařazený před 1.1.2001 je daňově 

odpisován dle znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

platného do 31.12.2000.
●  Pro dlouhodobý nehmotný majetek zařazený do užívání v období 

1.1.2001 – 1.1.2004 platí, že jeho účetní odpisy jsou zároveň odpisy 

daňovými (dle znění zákona č. 586/1992 Sb., platného v daném 

období).
●  Dlouhodobý nehmotný majetek zařazený po 1.1.2004 se odpisuje 

podle platného znění zákona, software po dobu 36 měsíců, 

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 72 měsíců 

a audiovizuální díla po dobu 18 měsíců.
●  Předměty z drahých kovů jsou v roce 2011 již odepsány.
●  Majetek nabytý ze ZVHS se daňově neodpisuje.   

 

Systém odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku nepovinně odpisovaného (drobného)

Dlouhodobý hmotný majetek nepovinně odpisovaný
●  Způsob účtování upravuje interní směrnice.
●  Dlouhodobý hmotný majetek nepovinně odpisovaný (DHMN) 

zahrnuje movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, 

v rozmezí vstupní ceny 5 000 Kč až 40 000 Kč.
●  Odpisuje se rovnoměrně po dobu 24 měsíců.
●  Účetní odpisy jsou rovny daňovým.
●  Dlouhodobý hmotný majetek nepovinně odpisovaný se účtuje 

na účet 023 00 – samostatné movité věci, oprávky se účtují na účet 

083 00 – oprávky k samost. movitým věcem drobným.
●  Dlouhodobý hmotný majetek DVT nepovinně odpisovaný se 

účtuje na účet 023 50 – samostatné movité věci drobné – DVT, 

oprávky se účtují na účet 083 50 – oprávky k samost. movitým 

věcem drobným DVT.

Dlouhodobý nehmotný majetek nepovinně odpisovaný
●  Dlouhodobý nehmotný majetek nepovinně odpisovaný zahrnuje 

majetek jehož vstupní cena nedosahuje povinné hranice vstupní 

ceny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. 60 000 Kč.
●  Při technickém zhodnocení nehmotného majetku, kdy dojde 

k převýšení hranice dle zákona, odpisuje se tento majetek jako 

nový dlouhodobý nehmotný majetek povinně odpisovaný, odpisy 

jsou ze zvýšené PC, souhrn odpisů nesmí převýšit již uplatněné 

odpisy.
●  Dlouhodobý nehmotný majetek nepovinně odpisovaný se účtuje 

na účet 013 10 – Drobný software, 014 10 – Ocenitelná práva 

drobná, 019 10 – Jiný drobný nehmotný majetek, oprávky se 

účtují na účty 073 10 – Oprávky k drob. software, 074 10 – Oprávky 

k ocenitelným právům drobným, 079 10 – Oprávky k jinému 

drobnému nehmotnému majetku.
●  Dlouhodobý nehmotný majetek DVT nepovinně odpisovaný se 

účtuje na účet 013 50 – Software DVT, oprávky se účtují na účty 

073 50 – Oprávky k software DVT. 

Drobný majetek 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 000 Kč do 5 000 Kč je 

účtován do nákladů na účet 501 20 - Spotřeba ostatního hmotného 

majetku a je předmětem mimoúčetní evidence.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 000 Kč do 5 000 Kč, 

nabytý ze ZVHS, byl zařazen do mimoúčetní evidence. Z titulu 

nákladových položek nebylo o tomto majetku účtováno.

6.   Přepočet cizích měn 
na českou měnu 

●  Při přepočtu údajů v cizích měnách používá účetní jednotka 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 § 151 

a násl. zákoníku práce).

7.  Stanovení reálné hodnoty majetku 
a závazků oceňovaných reálnou 
hodnotou 

K 31.12.2011 státní podnik Povodí Vltavy eviduje ve fi nančním 

majetku pouze členský vklad v bytovém družstvu na účtu 063 10 

ve výši 4 tis. Kč. K 31.12.2011 je bytové družstvo v likvidaci, 

hodnota členských podílů za byty ve výši 548 tis. Kč přešla 

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní 

podnik. Byty byly k 31.8.2011 zařazeny do evidence majetku 

v historické pořizovací ceně.
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1.   Položky významné pro hodnocení 
majetkové a fi nanční situace 
státního podniku

1.1.   Doměrky daně z příjmů za minulá účetní 
období

Státnímu podniku Povodí Vltavy nebyla v roce 2011 doměřena 

žádná daň.

1.2.   Rozpis odloženého daňového závazku 
nebo pohledávky

ř. 102  výkazu rozvaha - částka ve výši  160 449 tis. Kč

ř. 51  výkazu výsledovka - částka ve výši  1 219 tis. Kč

Částka zahrnuje:
●  celkový odložený daňový závazek za období do 31.12.2010 ve výši 

159 230 tis. Kč,
●  odložený daňový závazek za rok 2011 z titulu rozdílných účetních 

a daňových odpisů ve výši 3 583 tis. Kč,
●  odložený daňový závazek za rok 2011 z titulu neuhrazených 

smluvních pokut (výnosy) ve výši 366 tis. Kč,
●  snížení odložené daňové pohledávky za rok 2011 z titulu účetních 

opravných položek ve výši 2 400 tis. Kč,
●  odloženou daňovou pohledávku za rok 2011 z titulu účetní rezervy 

na povodňová rizika, jejíž využití bude daňovým nákladem ve výši 

5 130 tis. Kč,
●  celková částka odložené daně ve výši 1 219 tis. Kč byla zaúčtována 

do výsledku hospodaření za běžnou činnost.

do 31.12.2011 do 31.12.2010

*) DHM+DNM: ÚZC-DZC 1 473 732 1 332 778

Bud. odpočitatelné daňové 

ztráty
-559 948 -437 851

Smluvní pokuty neuhr. (výnosy) 

/ daňový závazek
11 534 9 607

Opravné položky / daňová 

pohledávka
- 2 850 - 15 483

Účetní rezerva – povodňová 

rizika / daňová pohl., budoucí 

daňový náklad

-78 000 - 51 000

Nevyčerpané reinvest. odpočty 0 0

Součet 844 468 838 051

**) Stav účtu 481 (součet *0,19) 

k 31.12. nový stav OD
160 449 159 230

Přepočet zůstatku 481 k 1.1. 0 0

Odlož. daň. závazek v roce 1 219 15 495

Odlož. daň. závazek/pohledávka 

celkem
1 219 15 495

v tis. Kč, závazek +, pohledávka -

1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry 

hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč

Rok 

splatnosti

Výše úvěru 

celkem

Zůstatek úvěru 

k rozvahovému dni

30.06.2016 110 000   49 500 úvěr č.  2/05 – 120 MVE Vraňany

31.12.2019 210 000 136 000 úvěr č. 18/08 – 120 MVE Troja

Celkem 185 500

ř. 116  výkazu rozvaha 157 500 tis. Kč

ř. 117  výkazu rozvaha 28 000 tis. Kč

Dlouhodobý bankovní úvěr č. 2/05 – 120 od UniCredit Bank 

Czech Republic, a.s. na fi nancování výstavby MVE Vraňany. 

Účtováno na účet 461 30 – Dlouhodobý úvěr Vraňany.
●  Zůstatek úvěru k 31.12.2010 byl 60 500 tis. Kč. 
●  V roce 2011 bylo splaceno celkem 11 000 tis. Kč ve čtvrtletních 

rovnoměrných splátkách k datu 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.2011, 

s přeúčtováním splátek na účet 461 40 – Krátkodobý úvěr Vraňany. 
●  V roce 2012 bude splaceno rovněž 11 000 tis. Kč ve čtvrtletních 

rovnoměrných splátkách s přeúčtováním splátek na účet 461 40 – 

Krátkodobý úvěr Vraňany.

Dlouhodobý bankovní úvěr č. 18/08 – 120 od UniCredit Bank 

Czech Republic, a.s. na fi nancování výstavby MVE Troja. 

Účtováno na účet 461 20 – Dlouhodobý úvěr Troja.
●  Zůstatek úvěru k 31.12.2010 byl 153 000 tis. Kč.
●  V roce 2011 bylo splaceno celkem 17 000 tis. Kč ve čtvrtletních 

rovnoměrných splátkách k datu 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.2011, 

s přeúčtováním splátek na účet 461 10 – Krátkodobý úvěr Troja
●  V roce 2012 bude splaceno rovněž 17 000 tis. Kč ve čtvrtletních 

rovnoměrných splátkách s přeúčtováním splátek na účet 461 10 – 

Krátkodobý úvěr Troja.

Oba úvěry byly poskytnuty na stavební část a technologii.

III.   Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty



65

5.  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODNIKU

1.4.   Rozpis přijatých dotací na investiční 
a provozní účely

1.4.1. Dotace investiční

V rámci programu Ministerstva zemědělství 129 120 „Podpora 

prevence před povodněmi II“ bylo v roce 2011 fi nancováno 

8 investičních akcí v celkové výši 79 954 tis. Kč. Akce jsou zařazeny 

do podprogramů 129 123 „Podpora protipovodňových opatření 

podél vodních toků“, 129 124 „Podpora zvyšování bezpečnosti 

vodních děl“, 129 125 „Podpora vymezování záplavových území 

a studií odtokových poměrů“ a 129 122 „Podpora protipovodňových 

opatření s retencí“.

Podprogram 129 123 „Podpora protipovodňových opatření 

podél vodních toků“
●  Protipovodňová ochrana města Strakonice 26 705 tis. Kč
●  ZKT Nýrsko 74 tis. Kč
●  Domažlice, protipovodňová opatření – 

zkapacitnění Zubřiny 13 208 tis. Kč
●  ZKT PP č. 4 Krupského potoka   1 647 tis. Kč
●  ZKT Olešník 2 523 tis. Kč
●  ZKT Skřipel 172 tis.Kč
●  ZKT a OH Olešenského potoka 5 500 tis.Kč
●  ZKT Chocenice 2 105 tis.Kč
●  ZKT Chomlenka v obci Radnice 2 500 tis.Kč

 

Podprogram 129 124 „Podpora zvyšování bezpečnosti 

vodních děl“
●  VD Pilská u Příbrami – zabezpečení VD před účinky 

velkých vod    6 007 tis. Kč
●  VD Lipno II. – zajištění bezpečnosti díla při povodních 7 780 tis. Kč

Podprogram 129 125 „Podpora vymezování záplavových území 

a studií odtokových poměrů“

ISPROFIN 129 125  závod Berounka 601 tis. Kč

ISPROFIN 129 125  závod Dolní Vltava 274 tis. Kč

Podprogram 129 122 „Podpora protipovodňových opatření 

s retencí“

VD Hracholusky – rekonstrukce uzávěru bezp. přelivu     854 tis. Kč

VD Lipno I – zvýšení retence – opatření v nádrži 10 004 tis. Kč

V rámci programu MŽP 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody 

a krajiny“ byly v roce 2011 fi nancovány 4 investičních akce v celkové 

výši 7 774 tis. Kč.

Podprogram 115 120 „Podpora zlepšování stavu přírody 

a krajiny “
●  Blanice, ř.km 20,336 – 

jez u Znosimské brány – rybí přechod 4 930 tis. Kč
●  Blanice, ř.km 19,038 – 

jez u Kamenného mostu – rybí přechod 2 163 tis. Kč
●  Zlatý potok pod Vítějovicemi  681 tis. Kč

●  V rámci programu Ministerstva zemědělství 129 120 „Podpora 

prevence před povodněmi II“ byla poskytnuta první část dotace 

na investiční akci „Protipovodňová ochrana města Strakonice“ 

ve výši 1 000 tis. Kč městem Strakonice. Příspěvek města Strakonice 

je použit na pokrytí výdajů u vlastních zdrojů státního podniku 

Povodí Vltavy, jako účastníka programu. V roce 2012 bude 

poskytnuta další část dotace ve výši 6 000 tis. Kč a v roce 2013 

ve výši 7 000 tis. Kč.
●  Na základě Smlouvy č. 09023011 o poskytnutí podpory z MŽP 

program 115 110 v rámci OPŽP prioritní osa 1 „Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“ a oblast 

podpory „Omezování rizika povodní“ byla v roce 2011 poskytnuta 

dotace ve výši 4 491 tis. Kč.

1.4.2. Dotace neinvestiční

●  V rámci programu Ministerstva zemědělství 229 110 „Odstranění 

následků povodní na státním vodohospodářském majetku“ 

byly v roce 2011 fi nancovány opravy z podprogramu 229 117 – 

„Povodňové škody 2010“ v celkové výši poskytnuté dotace 

5 249 tis. Kč.
●  V rámci programu SFŽP ČR  „Podpora zajištění monitoringu vod“ 

byly v roce 2011 fi nancovány náklady v celkové výši poskytnuté 

dotace 2 730 tis. Kč.
●  Projekt ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Podpora 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ byl 

spolufi nancován technologickou agenturou ČR v roce 2011 ve výši 

146 tis.Kč. Realizace projektu potrvá do roku 2014. 

Dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd.

Investiční

Podpora prevence před povodněmi II MZe – 129 120 79 954 169 910

Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny MŽP – 115 120 7 774 0

Podpora prevence před povodněmi II Město Plzeň – 129 120 0 3 500

Podpora prevence před povodněmi II Město Strakonice – 129 120 1 000 0

Podkladová analýza protipovodňových opatření v oblasti Nežárky MŽP – 115 110 4 491 0

Neinvestiční

Odstraňování následků povodní 229 117 MZe – 229 110 5 249 5 997

Podpora zvyšování funkčnosti vod. děl 129 173 MZe – 129 170 0 33 754

Program podpory zajištění monitoringu vod SFŽP 2 730 0

Dotace - Podpora výzkumu - projekt ALFA SR výzkum a vývoj 146 0

Grant ČHMÚ podpora výzkumu a vývoje Dotace ze st. rozpočtu 300 414

Optimalizace biom. ryb – projekt QH81046 MZe 499 499

v tis. Kč
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●  Dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj podle 

zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 

prostředků ze dne 18.9.2007 bylo poskytnuto Českým 

hydrometeorologickým ústavem v roce 2011 celkem 300 tis. Kč.
●  Neinvestiční dotace dle smlouvy o úpravě vzájemných vztahů 

mezi příjemci dotace a Ministerstva zemědělství na podporu řešení 

projektu č. QH 81046 „Optimalizace biomanipulačního efektu 

dravých ryb v ekosystémech vodních nádrží“ ve výši 499 tis. Kč.

1.5. Manka a přebytky u zásob

Na základě provedené inventarizace (viz zápis inventarizační komise) 

nebyly u zásob zjištěny manka ani přebytky.

1.6.  Komentář k dalším položkám výkazu 
rozvaha a výkazu zisku a ztráty

ř. 54 výkazu rozvaha - /účty 343, 345/ 23 440 tis. Kč

Pohledávka za Finančním úřadem z titulu nadměrného odpočtu DPH 
●  za 11/2011  5 968 tis. Kč
●  za 12/2011 12 132 tis. Kč
●  za 12/2011 (dodatečné DPH) 22 tis. Kč
●  za 4/2011 (dodatečné DPH) -3 tis. Kč
●  za 11/2011 (dodatečné DPH) -1 tis. Kč
●  DPH 2012   5 268 tis. Kč
●  Dobropisy DPH – vystavené 12/2011 54 tis. Kč

ř. 57  výkazu rozvaha - /účty 378, 335/ 9 578 tis. Kč
●  Pohledávky vůči znečišťovatelům 

povrchových vod ve výši 4 256 tis. Kč
●  Pohledávky vůči odběratelům podzemních vod ve výši  156 tis. Kč
●  Zálohový příděl 2010 do FKSP nezúčtovaný ve výši   4 038 tis. Kč
●  Zúčtování DPH na výstupu – ze záloh ve výši  43 tis. Kč
●  Pohledávky za zaměstnanci z titulu PHM 

a telefonů ve výši  959 tis. Kč
●  Pohledávky za náhradu mank a škod ve výši  126 tis. Kč

Na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, začaly od roku 

2002 poplatky za odběry podzemních vod vybírat místně příslušné 

fi nanční úřady obdobně jako v případě úplat od znečišťovatelů 

povrchových vod. Neuhrazené pohledávky vztahující se k roku 2001 

a dřívějším byly ponechány k vymáhání státnímu podniku Povodí 

Vltavy. 

ř. 59  výkazu rozvaha - /účty 211, 213/ 1 338 tis. Kč
●  Stav pokladen k 31.12.2011 374 tis. Kč
●  Ceniny na cestě – stravenky 605 tis. Kč
●  Ceniny kolky a známky 359 tis. Kč

 

ř. 60  výkazu rozvaha - /účty 221/ 235 000 tis. Kč
●  Stav bankovních účtů 221 k 31.12.2011 234 995 tis. Kč
●  Bankovní účet rezervy 221 99 0 tis. Kč
●  Peníze na cestě 261 10 – peníze uvnitř závodů 5 tis. Kč

ř. 91  výkazu rozvaha - /účet 459/ 78 000 tis. Kč
●  Účetní rezerva na povodňová rizika – viz odd. III. bod. 6 Rezervy

ř. 108  výkazu rozvaha - /účty 331, 333/ 19.089 tis. Kč
●  Závazek za zaměstnanci z titulu výplat mezd 

za 12/2011 ve výši 18 048 tis. Kč

●  Závazek vůči penzijním fondům z titulu penzijního 

připojištění z mezd za 12/2011 ve výši 515 tis. Kč
●  Závazek vůči pojišťovnám z titulu životního pojištění 

z mezd za 12/2011ve výši 266 tis. Kč
●  Závazek z titulu exekucí a obstávek z mezd za rok 2011 

ve výši 212 tis. Kč
●  Závazek z titulu příspěvků odborům z mezd za 12/2011 

ve výši 48 tis. Kč

ř. 109  výkazu rozvaha - /účty 336/  10 644 tis. Kč
●  Odvod pojistného zúčt. s fondem soc. zabezpečení 

z mezd za 12/2011 ve výši 7 450 tis. Kč
●  Předpis závazku veřejného zdravotního pojištění 

z mezd za 12/2011 ve výši 3 194 tis. Kč

 

ř. 110  výkazu rozvaha - /účty 342, 345/ 2 826 tis. Kč
●  Předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob sražené 

zaměstnavatelemve mzdách za 12/2011 ve výši  2 780 tis. Kč
●  Předpis odvodu zvláštní sazby daně z příjmu 

fyzických osob sražené zaměstnavatelem ve mzdách 

za 12/2011 ve výši  0 tis. Kč
●  Závazek z titulu silniční daně za rok 2011 58 tis. Kč
●  Závazek z titulu daně z nemovitostí za rok 2011 -12 tis. Kč

ř. 114  výkazu rozvaha - /účty 379/ 5 939 tis. Kč
●  Jiné závazky vůči SFŽP ČR - úplaty od znečišťovatelů povrchových 

vod ve výši 4 256 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 ČR - odběratelů podzemních vod ve výši 

155 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 určení správné hodnoty 

zaplacených záloh k rozvahovému dni ve výši 1 528 tis. Kč.

ř. 20  výkazu zisku a ztráty 31 173 tis. Kč
●  Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši 

31 173 tis. Kč. Jedná se o prodej bytu, budovy, pozemků 

a ostatního nepotřebného movitého majetku.

ř. 25  výkazu zisku a ztráty - 810 tis. Kč
●  Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek 2 505 tis. Kč
●  Tvorba a zúčtování účetních opravných položek - 2 850 tis. Kč
●  Tvorba zákonných rezerv 0 tis. Kč
●  Rozpuštění zákonných rezerv - 27 465 tis. Kč
●  Tvorba účetní rezervy na povodňová rizika  27 000 tis. Kč

ř. 37  výkazu zisku a ztráty 1 475 tis. Kč
●  Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku – depozitní směnky – 

na základě rámcových smluv o vystavování a uschovávání 

depozitních směnek uzavřených mezi státním podnikem 

Povodí Vltavy a jednotlivými bankami.
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2. Významné události

2.1. Významné události v účetním období

●  S účinností k 1.1.2011 došlo v rámci integrace správy drobných 

vodních toků ke změně v oblasti výkonu správy drobných 

vodních toků, jejichž správu vykonávala k 31.12.2010 Zemědělská 

vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu 

drobných vodních toků v dílčích povodích Horní Vltavy, 

Berounky a Dolní Vltavy od 1.1.2011 vykonává státní podnik 

Povodí Vltavy.
●  V roce 2011 byla dokončena investiční akce „Vltava – Úprava 

plavební úžiny Chvatěruby“, která vznikla investorskou činností 

Ředitelství vodních cest ČR, organizační složky státu. Na základě 

smlouvy o nakládání s majetkem ČR nepotřebným pro další 

činnost organizační složky státu, v rámci investiční akce „Vltava 

– Úprava plavební úžiny Chvatěruby“, byl tento majetek státu, 

v pořizovací ceně 351 137 tis. Kč, předán do práva hospodařit 

pro státní podnik Povodí Vltavy. Stavba byla hrazena z prostředků 

SFDI při spolufi nancování z fondů EU prostřednictvím OP 

DOPRAVA. Stavba byla zařazena do evidence majetku státního 

podniku Povodí Vltavy ke dni 31.8.2011, s přihlédnutím k vyjádření 

Ministerstva fi nancí z roku 2005, že účetní jednotka, která 

bezúplatně nabyla majetek České republiky s právem hospodaření, 

který původní vlastník pořídil plně z dotace a převzala povinnosti 

související s poskytnutou dotací, tento majetek neodpisuje. 

Z tohoto důvodu a z důvodu dodržení zásady opatrnosti nebyly 

v roce 2011 uplatněny účetní odpisy ve výši 2 048 tis. Kč za období 

9 – 12/2011. Zařazený majetek je nový, stav opotřebení tohoto 

majetku k 31.12.2011 je nula. V roce 2012 požádá státní podnik 

Povodí Vltavy Ministerstvo fi nancí o aktuální vyjádření k výše 

uvedené problematice.
●  V roce 2011 byla dokončena investiční akce „Dokončení Vltavské 

vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou“, 

jejímž investorem bylo Ředitelství vodních cest ČR. Na základě 

smlouvy o budoucí smlouvě o nakládání s majetkem ČR bude 

k tomuto majetku vytvořenému investorskou činností organizační 

složky státu, ve smyslu § 14 odst. 7. zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů, převedeno právo hospodařit pro 

státní podnik Povodí Vltavy, jako správce Vltavské vodní cesty. 

Z důvodu ukončení fi nancování investiční akce z prostředků SFDI 

při spolufi nancování z fondů EU bude převod práva hospodařit 

k tomuto majetku pro státní podnik Povodí Vltavy uskutečněn 

v roce 2012. Investiční akcí byly dotčeny části majetku státu v právu 

hospodařit pro státní podnik Povodí Vltavy ve výši 4 717 tis. Kč. 

Technologická část dotčeného majetku bude při zařazení stavby 

do evidence majetku státního podniku Povodí Vltavy vyřazena, 

u stavební části vstoupí její zůstatková cena do pořizovací ceny 

nového majetku.
●  Rozhodnutím odvolacího soudu ze dne 30.9.2011, v soudním 

sporu s JUDr. Radimem Dvorským, byla státnímu podniku 

Povodí Vltavy uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 

456 314,- Kč. Náklady řízení byly v roce 2011 uhrazeny. V souvislosti 

s případným vydáním bezdůvodného obohacení za nájemné 

a smluvní pokuty ve výši 2 187 033,- Kč, které státnímu podniku 

Povodí Vltavy uhradil JUDr. Radim Dvorský v roce 2007, byla 

vytvořena dohadná položka.

2.2. Významné události po datu účetní závěrky

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události, které se 

vztahují k účetnímu období roku 2011.

3.  Doplňující informace o hmotném 
a nehmotném majetku

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek

Viz přiložená tabulka dole

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2010

Pozemky 818 483 802 274 0 0 818 483 802 274

Pozemky DVT 359 358 0 0 359 358 0

Stavby 10 450 756 9 941 755 5 460 599 5 322 187 4 990 157 4 619 568

Stavby DVT 2 588 757 0 1 513 191 0 1 075 566 0

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí
1 286 808 1 236 335 773 825 709 101 512 983 527 234

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí DVT
9 788 0 7 694 0 2 095 0

Samostatné movité věci drobné 111 756 110 608 105 211 102 390 6 545 8 218

Samostatné movité věci drobné DVT 8 902 0 8 824 0 77 0

Drahé kovy 897 897 897 897   

Umělecká díla a sbírky 267 267 267 267

Nedokončený DHM 226 423 180 553    

v tis. Kč
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3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 

3.3. Finanční majetek 

3.4.    Přírůstky a úbytky dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku

v tis. Kč

Dlouhodobý majetek 2011 2010

Dlouhodobý nehmotný majetek k 1.1. 134 020 134 871

Pořízení nákupem 17 317 29 592

Pořízení z dotace – evidence 

na podrozvahových účtech 
5 367 0

Bezúplatné nabytí 853 0

Odpis dlouhodobého nehmotného 

majetku
31 507 30 443

Nabytí DVT – oprávky 41122/07 (minus) 725 0

Vyřazení manka 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12. 125 325 134 020

Dlouhodobý majetek 2011 2010

Dlouhodobý hmotný majetek k 1.1. 

(včetně zůstatků 04 a podrozvahových 

účtů majetku od roku 2010)

5 510 711 5  368 132

Pořízení nákupem 199 062 232 504

Pořízení z dotace – evidence 

na podrozvahových účtech
87 606 171 475

Bezplatné nabytí 3 066 508 1 538

Vyřazení prodejem: (551) 1 470 3 733

     budovy, haly a stavby 164 3 733

     stroje a zařízení 0 0

     dopravní prostředky 1 306 0

     inventář - -

Vyřazení likvidací: (541) 1 865 2 191

     budovy, haly a stavby 424 2 191

     stroje a zařízení 1 441 0

     dopravní prostředky 0 0

     inventář 0 0

Vyřazení – manka: (549) 2 1

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 287 029 255 206

Nabytí DVT – oprávky 41122/08 (minus) 1 487 875

Bezplatné předání majetku 0 0

Úbytek: restituce 0 0

Prodej zadávací dokumentace, materiálu 0 521

Nepoužité projekty (548 55) 220 1 286

Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12. 7 085 426 5 510 711

Umělecká díla a sbírky k 1.1. 267 267

Umělecká díla k 31.12. 267 267

Pozemky k 1.1. (včetně zůstatku 042 20, 

042 21, 042 22, 042 25)
803 273 797 108

Přírůstky nákupem 2 951 2 503

Pořízení z dotace – evidence 

na podrozvahových účtech
246 0

Bezplatné nabytí 374 353 2 151

Bezplatné nabytí katastr 2 685 4 830

Úbytky prodejem 3 960 255

Bezplatné předání 158 2 194

Úbytky prodejem čas. rozlišení 0 870

Pozemky k 31.12. 1 179 390 803 273

Dlouhodobý fi nanční majetek k 1.1. 

(čl. podíly v družstvu)
552 552

Úbytky prodejem 0 0

Úbytky převodem podílu – vznik SVJ 

a podílu jako majetku na 021
548 0

Dlouhodobý fi nanční majetek k 31.12. 4 552

5.  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODNIKU

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2010

Software 86 578 81 607 63 121 56 106 23 457 25 501

Software DVT 853 0 732 0 121 0

Ocenitelná práva 209 209 183 154 26 55

Jiný DNM 136 700 135 364 69 046 45 499 67 654 89 865

Drobný software 4 420 4 354 4 277 4 079 143 275

Jiný drobný DNM 300 300 266 203 35 97

Nedokončený DNM 28 522 18 226

v tis. Kč

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2010

Podíly v bytovém družstvu 4 552 4 552

v tis. Kč
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3.5. Lesní pozemky a lesní porosty 

●  Státní podnik Povodí Vltavy má právo hospodařit s 24,8786 ha 

lesních pozemků:

- lesní pozemky závodu Dolní Vltava činí  11,0990 ha,

- lesní pozemky závodu Horní Vltava činí  10,2885 ha,

- lesní pozemky závodu Berounka činí  3,4911 ha.
●  Cenu zjišťuje účetní jednotka podle průměrné hodnoty zásoby 

surového dřeva na m2.
●  Výše ocenění lesních pozemků státního podniku Povodí Vltavy činí 

14 181 tis. Kč.

3.6.   Dlouhodobý hmotný majetek pořízený 
formou fi nančního pronájmu 

Povodí Vltavy, státní podnik nepořizuje dlouhodobý hmotný majetek 

formou fi nančního pronájmu.

3.7.  Rozpis hmotného majetku zatíženého 
zástavním právem 

●  Část nemovitého majetku je zatížena právy odpovídajícími věcným 

břemenům podle pravidel stanovených Statutem státního podniku 

Povodí Vltavy.
●  Práva odpovídající věcným břemenům jsou zajištěna formou 

písemných smluv mezi Povodím Vltavy, státní podnik 

a oprávněným z věcného břemene.

3.8.   Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním 
a účetním ohodnocením 

Povodí Vltavy, státní podnik, vzhledem ke své právní formě, 

charakteru převažujícího majetku a jeho rozsahu, nestanovuje tržní 

ceny tohoto majetku.

4. Vlastní kapitál

4.1. Použití zisku, resp. úhrada ztráty

Dosažený hospodářský výsledek roku 2010 ve výši 13 530 tis. Kč byl, 

na základě souhlasného projednání dozorčí radou a odsouhlasení 

zakladatelem, rozdělen následujícím způsobem:
●  Příděl do fondu investic 5 000 tis. Kč
●  Příděl do FKSP  6 000 tis. Kč
●  Příděl do fondu odměn 2 436 tis. Kč
●  Příděl do sociálního fondu 94 tis. Kč

4.2. Základní kapitál

●  Přehled o změnách základního kapitálu je uveden jako samostatná 

příloha k účetní závěrce.
●  Kmenové jmění zapsané v Obchodním rejstříku k rozvahovému 

dni je 5 538 094 tis. Kč.
●  Základní kapitál nezapsaný v Obchodním rejstříku činí k 31.12.2011 

částku ve výši 106 084 tis. Kč.
●  Zvýšení základního kapitálu nezapsaného v Obchodním rejstříku 

z bezúplatného nabytí majetku představuje za účetní období 

částku ve výši 3 445 146 tis. Kč.
●  Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství o určení správcem 

drobných vodních toků a v souladu se smlouvou o bezúplatném 

převodu příslušnosti hospodařit s majetkem, právy a závazky 

a o jejich převzetí do práva hospodařit, ze dne 27.12.2010, 

uzavřenou mezi Zemědělskou vodohospodářskou správou 

a státním podnikem Povodí Vltavy, se souhlasem Ministerstva 

zemědělství, došlo s účinností k 1.1.2011 k převodu majetku 

ve vlastnictví státu z příslušnosti hospodařit pro Zemědělskou 

vodohospodářskou správu do práva hospodařit pro státní podnik 

Povodí Vltavy v celkové výši 3 030 458 tis. Kč. Tato částka významně 

ovlivnila zvýšení základního kapitálu.
●  Snížení základního kapitálu nezapsaného v Obchodním rejstříku 

z bezúplatného předání majetku představuje za účetní období 

částku ve výši 1 529 499 tis. Kč. Tato částka je také významně 

ovlivněna předáním majetku v souvislosti s převodem správy 

drobných vodních toků ze Zemědělské vodohospodářské správy 

(čl. III. Bod 3. a 5. přílohy k účetní závěrce k 31.12.2011), a to částkou 

ve výši 1 525 658 tis. Kč.

5. Pohledávky a závazky

5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 

hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč

počet dnů 2011 2010

z obchod.

styku
ostatní

z obchod.

styku
ostatní

do 30 1 616 0 3 514 0

30 – 60 93 0 2 922 704

60 – 90 340 0 148 0

90 – 180 633 0 6 050 48

180 – 365 4 339 0 9 009 46

365 a více 24 244 928 13 181 193

celkem 31 265 928 34 824 991

●  Postupy při správě pohledávek jsou stanoveny vnitřním předpisem – 

Směrnicí generálního ředitele 7/2010, v platném znění.
●  Limity pro účtování penále k jistinám zaplaceným po lhůtě 

splatnosti jsou:

200 Kč / kalendářní rok pro pohledávky za odběry povrchové vody, 

500 Kč / kalendářní rok pro ostatní pohledávky.

●  Pohledávky po lhůtě splatnosti činí k 31.12.2011 celkem 

32 193 tis. Kč, z toho pohledávky za dlužníky v konkurzním nebo 

insolvenčním řízení (úpadku) činí 4 349 tis. Kč a příslušenství k nim 

2 395 tis. Kč (celkem 6 744 tis. Kč). Pohledávky po lhůtě splatnosti 

jsou upomínány a následně 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 2011 snížil o 3 622 tis.Kč.

●  Největšími dlužníky z titulu odběrů povrchové vody 

(nad 1 mil. Kč) jsou:

JIP – Papírny Větřní, a. s. – jistina po splatnosti k 31.12.2011 

ve výši 7 769 tis. Kč, příslušenství po splatnosti ve výši 5 723 tis. Kč, 

pohledávky po splatnosti celkem 13 492 tis. Kč. Oproti roku 

2010 došlo ke snížení jistiny o 2 889 tis. Kč, avšak k navýšení 

příslušenství o 3 138 tis. Kč. Na pohledávky ve výši 10 264 tis. Kč 

existuje pravomocný rozsudek. Ve 12/2011 uzavřena nová Dohoda 

o vyrovnání pohledávek ve výši 13 324 tis. Kč, na jejímž základě má 

dlužník od ledna 2012 splácet dluh v měsíčních splátkách 300 tis. Kč.
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Železárny Hrádek, a. s. – veškeré pohledávky k 31.12.2011 

jsou tvořeny příslušenstvím (penále, úrok) v celkové hodnotě 

3 441 tis. Kč. Oproti roku 2010 došlo ke snížení o 2 824 tis. Kč. Větší 

část pohledávek je řešena soudním smírem (splátky 300 tis. Kč 

měsíčně), zbytek (426 tis. Kč) exekucí.

Papírny Vltavský mlýn, a.s. (KONKURZ) – pohledávky po splatnosti 

k 31.12.2011 celkem ve výši 3 463 tis. Kč. Z toho 491 tis. Kč 

nepřihlášeno do insolvenčního řízení, pro další vymáhání je 

nutné počkat na výsledek konkurzu. Zbytek, tj. 2 972 tis. Kč, jsou 

pohledávky za podstatou. Dle správce konkurzní podstaty dojde 

k poměrnému uspokojení pohledávek až po zpeněžení podstaty.

METAZ, a. s. – od května 2010 je společnost v insolvenčním řízení, 

ve 12/2010 prohlášen konkurz. Přihlášeny pohledávky v celkové 

výši 1 736 tis. Kč (jistina 1 412 tis. Kč, příslušenství 324 tis. Kč). 

K 31.12.2011 evidujeme další pohledávky – za podstatou, ve výši 

1 005 tis. Kč. Dle insolvenční správkyně tyto pohledávky vůbec 

nebudou hrazeny. Věc byla předána advokátní kanceláři.

Šroubárna Libčice, s. r. o. – jistina k 31.12.2011 činí 950 tis. Kč, 

příslušenství 303 tis. Kč (celkem 1 253 tis. Kč). Společnost je od roku 

2003 v konkurzním řízení, pohledávky byly přihlášeny a uznány 

správcem konkurzní podstaty. Konkurzní řízení je již v konečné fázi, 

čekáme na vydání rozvrhového usnesení a ukončení konkurzu.

SVA Holýšov, a. s. – v roce 2009 byl zjištěn úpadek společnosti 

a zároveň prohlášen konkurz na majetek dlužníka. Do konkurzu 

přihlášeny pohledávky v celkové výši 1 917 tis. Kč (jistina ve výši 

649 tis. Kč, příslušenství ve výši 1 268 tis. Kč). Pohledávky byly uznány 

správcem konkurzní podstaty v celém rozsahu. K 31.12.2011 je stav 

pohledávek stále stejný.

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč

počet dnů 2011 2010

z obchod.

styku
ostatní

z obchod.

styku
ostatní

do 30 2 201 0 3 952 0

30 - 60 0 0 81 0

60 - 90 0 0 1 0

90 - 180 4 0 41 0

180 - 365 77 0 7 0

nad 365 0 0 0 0

celkem 2 282  0 4 082 0

5.3.  Údaje o pohledávkách a závazcích 
k podnikům ve skupině

Státní podnik Povodí Vltavy nemá pohledávky a závazky k podnikům 

ve skupině.

5.4.   Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu 
uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Státní podnik Povodí Vltavy 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.   Další 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 na odměny auditorské společnosti BENE FACTUM a.s., 

se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: 27922677, ve smyslu 

ustanovení zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, zákona 

č. 563/91 Sb., o účetnictví a dalších právních předpisů, činí za rok 

2011 částku v výši 240 tis. Kč. (Za ověření roční účetní závěrky 

k 31.12.2010 doplatek 120 tis. Kč a částka 120 tis. Kč za provedení 

povinného auditu účetního období roku 2011.)
●  Náklady za převod účetní závěrky za rok 2010 do tvaru IFRS, z titulu 

dodržení povinností ze smlouvy o koupi emisních redukcí, který 

zpracovala společnost BENE FACTUM a.s., se sídlem Kodaňská 

1441/46, Praha 10, IČ: 27922677 představovaly částku ve výši 

8 tis. Kč. 

6. Rezervy

Viz přiložená tabulka na další straně 

Tvorba zákonných rezerv v roce 2011

V roce 2011 nebyly vytvořeny žádné zákonné rezervy.

Čerpání zákonných rezerv v roce 2011

V roce 2011 byly dokončeny práce na akci „VD Orlík – oprava tabulí 

rychlouzávěrů“ a čerpána rezerva ve výši 6 850 tis. Kč. Byly zahájeny 

a zároveň i dokončeny práce na akci „Laterální kanál Vraňany-Hořín 

– oprava opevnění LB“ a čerpána rezerva v celkově vytvořené výši 

5 949 tis. Kč. Dokončena byla i akce „VD Dolany – oprava opěrné zdi“ 

a čerpána rezerva ve výši 7 988 tis. Kč.

Rozpuštění, snížení zákonných rezerv v roce 2011

V roce 2011 byla snížena vytvořená rezerva na akci „VD Dolany – oprava 

opěrné zdi“ o 6 678 tis. Kč, a to v návaznosti na výsledek výběrového 

řízení, na základě kterého činí cena za dílo částku ve výši 7 988 tis. Kč.

Účetní rezervy v roce 2011
●  V roce 2011 došlo k čerpání účetní rezervy na rizika mimořádných 

nákladů souvisejících s povodněmi a odstraňováním povodňových 

škod v celkové částce 8 694 tis. Kč.
●  V souladu se Směrnicí generálního ředitele 5/2010, v platném 

znění, byla v roce 2011 vytvořena účetní rezerva na rizika 

mimořádných nákladů souvisejících s povodněmi a odstraňováním 

povodňových škod, a to ve výši 35 694 tis. Kč. Tato částka zahrnuje 

doplnění rezervy vytvořené v roce 2010 do původní výše 51 000 tis. 

Kč, tedy částku ve výši 8 694 tis. Kč, a dále pak tvorbu nové rezervy 

ve výši 27 000 tis. Kč, vytvořené především v návaznosti na převod 

správy drobných vodních toků ze Zemědělské vodohospodářské 

správy.
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7.    Výnosy z běžné činnosti 
(za vlastní výkony a zboží)

hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč

Tržby k 31.12.2011 k 31.12.2010

Tržby za odběry povrchové vody 707 163 686 185

Tržby za spoluužívání VD 112 184 136 926

Tržby za výrobu elektrické energie 217 348 238 981

Tržby za výkony laboratoří 4 903 12 931

Tržby za pronájem nemovitostí 

(pozemky, byty)
26 983 25 030

Ostatní tržby (vlastní výkony, 

vyměřovací loď, prodej dřeva, 

odborné posudky)

13 127 32 931

Celkem 1 081 708 1 132 984

8.   Výdaje vynaložené v průběhu 
účetního období na výzkum 
a vývoj 

Státní podnik Povodí Vltavy v účetním období roku 2011 nevynaložil 

náklady na výzkum a vývoj.

IV. Závěr 
Příloha k účetní závěrce je zpracována v souladu s Vyhláškou 

500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah 

účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy k účetní závěrce 

vycházejí z účetních písemností 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 k účetní závěrce je zpracována za účetní období počínající 

dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince 2011.
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hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč

2011 2010

Druh rezervy
Zůstatek 

k 1.1.
Tvorba

Čerpání 

(rozpuštění, 

zrušení)

Zůstatek

k 31.12.
Tvorba Čerpání

Zůstatek 

k 31.12.

Zákonné rezervy

VD Orlík – oprava tabulí rychlouzávěrů 6 850 0 6 850 0 0 6 894 6 850

Jez Soukeník – Lužnice – oprava jezu a vor. propusti 0 0 0 0 0 2 610 0

VD Dolany – oprava opěrné zdi 14 666 0 14 666 0 7 333 0 14 666

VD Štěchovice – oprava příjezdové komunikace 0 0 0 0 0 5 388 0

VD Slapy – sanace betonových ploch 0 0 0 0  0 6 479 0

Lat. kanál Vraňany – Hořín – oprava opevnění LB 5 949 0 5 949 0 2 975 0 5 949

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Účetní – povodňová rizika 51 000 35 694 8 694 78 000 51 000 51 000

Odložený daňový závazek

Celkem 78 465 35 694 36 159 78 000 61 308 21 371 78 465
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 (v celých tisících Kč)

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011
Přehled o změnách vlastního kapitálu

Položka vlastního kapitálu Stav k 1.1.2011 Přírůstky Úbytky Převody Stav k 31. 12. 2011

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

Změny ZK (411) 106 084 3 445 146 -1 529 498 0 2 021 732

Ostatní kapitálové fondy (413) 0 397 0 397

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 (427) 5 143 7 290 -6 365 2 436 6 068

FKSP (427) 2 504 5 968 -5 677 6 000 2 795

Sociální fond (427) 906 94 -50 94 950

Fond investic (427) 423 685 5 000 0 5 000 428 685

Ztráta účetních období (429) 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření roku 2010 13 530 0 0 -13 530 0

Výsledek hospodaření roku 2011 0 12 702 0 0 12 702

Součet (=rozvaha ř. 068) 6 135 618 3 476 597 -1 541 590 0 8 057 095

Položka vlastního kapitálu Stav k 1.1.2010 Přírůstky Úbytky Převody Stav k 31. 12. 2010

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

Změny ZK (411) 99 759 8 519 -2 194 0 106 084

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 (427) 6 444 5 837 -7 138 6 000 5 143

FKSP (427) 1 193 6 095 -4 784 6 000 2 504

Sociální fond (427) 906 0 0 0 906

Fond investic (427) 405 420 18 265 0 18 265 423 685

Ztráta účetních období (429) 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření roku 2009 30 265 0 0 -30 265 0

Výsledek hospodaření roku 2010 13 530 0 0 13 530

Součet (=rozvaha ř. 068) 6 127 753 52 246 -14 116 0 6 135 618
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 (v celých tisících Kč)

Účetní závěrka k 31. prosinci 2011
Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) 

2011 2010

P. Stav pen. prost. a ekviv. na zač. úč. období 219 417 155 357

Z. Úč. zisk/ztráta z bež. činosti před zdaněním 13 921 29 025

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 296 161 330 501

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 320 403 285 893

A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv, přech. účtů A, P – 810 58 071

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv – 25 744 – 16 210

A.1.4 Výnosy z dividend krátk. fi n. majetku – –

A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 1 713 2 712

A.1.6 Úpravy o další nepeněžní operace 599 35

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti 310 082 359 526

A.2 Změna stavu pracovního kapitálu 59 436 – 2 872

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 60 467 – 8 644

A.2.2 Změna stavu krátkodob.závazků z provozní činnosti – 1 127 4 368

A.2.3 Změna stavu zásob 96 1 404

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 369 518 356 654

A.3 Výdaje z plateb úroků mimo kapitalizované úroky – 3 252 – 4 074

A.4 Přijaté úroky 1 539 1 361

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

A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy – –

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 367 805 353 941

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv – 251 828 – 278 878

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 31 036 28 918

B.*** Čistý pen. tok vztahující se k invest. činnosti – 220 792 – 249 960

C.1 Změna stavu dlouhodobých závazků – 28 000 – 28 000

C.2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky – 12 092 – 11 921

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů – 12 092 – 11 921

C.2.6 Výnosy z dividend –

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti – 40 092 – 39 921

F. Čisté zvýšení (snížení) pen. prostředků 106 921 64 060

R. Stav pen. prostř. a ekviv. na konci úč. období 326 338 219 417
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Státní podnik Povodí Vltavy 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 dne 18. ledna 2001. 

Funkci zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství.

Hlavním posláním státního podniku Povodí Vltavy je 

správa povodí a správa vodních toků.

K 1. lednu 2011 došlo v rámci integrace správy drobných 

vodních toků ke změně v oblasti výkonu správy 

drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala 

k 31. prosinci 2010 Zemědělská vodohospodářská 

správa. Správu těchto drobných vodních toků vykonávají 

od 1. ledna 2011 státní podniky Povodí a státní podnik 

Lesy České republiky, podle své územní působnosti.

Zisk státního podniku Povodí Vltavy dosáhl v roce 2011 

výše 12,702 milionů Kč.

Výroční zpráva přináší soubor základních informací 

o struktuře, dále o technických, provozních, 

ekonomických či personálních aktivitách podniku 

v roce 2011.

Povodí Vltavy, State Enterprise, was established on 

1st January 2001, on the basis of Act on River Basins 

No. 305/2000 of Coll. of Laws. The enterprise was 

entered on 18th January 2001 in the Trade Register 

of Prague 2 City Court, Section A, Insert No. 43594.

The Ministry of Agriculture executes the function 

of enterprise founder.

The main role of the State Enterprise Povodí Vltavy 

consists in the administration of river basin and water 

courses.

At 1st January 2011, there has been a change in the 

performance of minor water courses administration, 

within the frame of the integration of minor water 

courses, which were administered by the Agricultural 

Water Management Authority until 31st December 

2010.  From 1st January 2011, these minor water 

courses are administered by the State Enterprise Povodí 

Vltavy and the State Enterprise Lesy České republiky, 

in accordance to their territorial scope.

The profi t of the State Enterprise Povodí Vltavy reached 

the amount of 12,702 milion CZK in 2011.

The Annual Report provides a set of basic information 

about the structure, furthermore about technical, 

operational, business and personnel activities 

of the enterprise in 2011.

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, tel.: 221 401 111, e-mail: pvl@pvl.cz, www.pvl.cz
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Ústřední čistírna odpadních vod, Praha
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Vodní dílo Švihov na Želivce
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