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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2006

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE ZA ROK 2006
Tržby ........................................1 123 478 tis. Kč *
Náklady .......................................945 609 tis. Kč 

Zisk .............................................177 869 tis. Kč *
Vlastní kapitál k 31. 12 . 2006 ..5 990 858 tis. Kč 

Březen Den otevřených dveří ve vodohospodářských laboratořích v Plzni při příležitosti Světového dne vody
Povodně na vodních tocích v povodích Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Berounky

Duben Povodně na vodních tocích v povodích Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Berounky

Květen Povodně na vodních tocích v povodích Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Berounky

Červen Povodně na vodních tocích  v povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Berounky

Září Uvedení malé vodní elektrárny Vraňany  do provozu

Říjen 12. Magdeburský seminář o ochraně vod v Českém Krumlově

Listopad Pracovní setkání ke 40. výročí vzniku  podniku Povodí Vltavy

* mimořádně dosažené hodnoty po prodeji jedenácti dvanáctin stavební části MVE Miřejovice
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Rok 2006 byl pro nás rokem, v němž jsme si připomenuli  40. výročí vzniku podniků Povodí. Byla to příležitost nejen k bilancování 
toho, čeho jsme dosáhli, ale i k zamyšlení, jak se naše činnost za tuto dobu měnila,  jak ji ovlivňují nové technologie, společensko 
politické a ekonomické podmínky. Lze říci, že s drobnými a nepříliš významnými změnami lze současné poslání a činnost Povodí 
Vltavy považovat za tradiční v celém historickém období od jeho založení až po současnost. Ať už jsme byli oborovým podnikem, 
příspěvkovou organizací, akciovou společností, či současným státním podnikem.
A přece je tu jedna změna, která naši práci v posledních letech výrazně ovlivňuje,  a jak se zdá, bude tento trend pokračovat i nadá-
le.  Od srpna 2002 řešíme mnohem intenzivněji  příčiny a důsledky rozsáhlých povodňových jevů a  od tohoto data jsme pod drob-
nohledem nejen nadřízených orgánů, ale i široké veřejnosti.  A o to náročnější naše práce je. Společnost tuto práci dnes posuzuje, 
řekl bych, přísněji a pečlivěji než před 40, 30 ale i 20 či 10 lety.
Mám-li  hodnotit výsledky,  jichž jsme dosáhli v roce 2006, myslím, že jsme obstáli. Zvládli jsme nejen povodně, které loni opako-
vaně zasáhly zejména oblast jižních Čech, ale pokud jde o prevence před povodněmi, přešli jsme z období přípravného do období 
realizačního. V období 2007 -  2012 se předpokládá připravit a realizovat v  povodí Vltavy opatření na ochranu před povodněmi 
v objemu přibližně 2 mld. Kč.
Na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2006 vynaloženo 224,58 mil. Kč, na investiční výstavbu včetně  nákupu 
strojů a zařízení zhruba 212 mil. Kč. Dokončeny byly největší stavby zahájené v předchozích letech – malá vodní elektrárna Vraňany 
a protipovodňová uzavírka plavebního kanálu Vraňany – Hořín. 
Také hospodářská a finanční situace Povodí Vltavy, státní podnik,  byla v roce 2006 velmi dobrá. Plánovaný zisk byl překročen 
o 15 mil. Kč.  Uhrazeny byly veškeré splátky vyplývající z úvěrových smluv na nápravu škod způsobených povodní v roce 2002. Ča-
sové plány a programy prací na zpracování plánů oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy již byly projednány a schvá-
leny krajskými úřady. Pozitivní hodnocení jsme získali i za  přípravu a organizaci 12. Magdeburského semináře o ochraně vod, který 
se konal v gesci Povodí Vltavy, státní podnik,  v říjnu v Českém Krumlově.
Není účelné, abych rozebíral naši činnost v roce 2006 podrobněji. Ilustrující údaje přináší tato výroční zpráva.  Za faktografickými 
údaji a čísly, hodnotícími činnost celého podniku, se však skrývá práce jednotlivců, jejich odpovědnost, nasazení, ochota odevzdat 
něco navíc, vztah k řece, ať už je to Vltava, Berounka, Sázava či ostatní krásné řeky, o něž se staráme.  Chtěl bych proto managemen-
tu, zaměstnancům pracujícím v terénu, na vodních dílech, v technických i administrativních povoláních a funkcích i  všem ostatním 
za dobrou práci v roce 2006 poděkovat a popřát, aby se jim, a tedy celému Povodí Vltavy, státní podnik, dařilo i nadále.

Ing. František Hladík
generální ředitel

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
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OPENING STATEMENT OF THE DIRECTOR GENERAL
We celebrated the 40th anniversary of the company Povodí Vltavy in 2006. It was an opportunity not only to assess our 
past achievements, but also to think about how our position had changed, how it had been influenced by new technology, 
socio-political and socio-economic conditions. We could say that, with some minor and less significant changes, the 
current mission and function of Povodí Vltavy (Vltava River Basin Management) can be considered traditional for 
the whole historical period from its founding until the present time, whether we have been a specialised enterprise, 
a subsidised organisation, a joint stock company or the current state enterprise.
However, there has been one change that has significantly influenced our work recently and, so it seems, this trend is 
likely to continue in the future. Since August 2002 we have been forced to deal with far more intensive causes and results 
of the far-reaching effects of flooding and since then we have been under close surveillance not only by regulatory 
bodies, but also by the public. This makes our work more challenging. I would say that today’s society judges our work 
more strictly and attentively than it did forty, thirty, or even twenty or ten years ago.
If I should evaluate the results of 2006, I would say we have passed the test.  We coped not only with the floods, which 
repeatedly struck in particular the South Bohemian region last year, but in terms of flood prevention we moved from the 
preparation stage to the implementation stage. We are expected to prepare and implement flood prevention measures 
amounting to approximately two billion Czech crowns in the Vltava river basin between 2007 and 2012.
In 2006, CZK 224.58 million were spent on repairs of fixed tangible assets; approximately CZK 212 million were spent 
on development investments, including the purchase of machinery and equipment. The largest construction projects 
launched in the preceding years were completed – the small hydroelectric plant in Vraňany and the flood protection 
barrier on the Vraňany – Hořín navigation canal.
The economic and financial situation of the state enterprise Povodí Vltavy was also very good in 2006. The actual profits 
were CZK 15 million higher than the projections. All instalments arising out of credit agreements for the repairs of the 
damage caused by the 2002 floods were paid up. The time schedules and work programs for the preparation of plans in 
the Upper Vltava, Berounka and Lower Vltava basin districts were discussed and approved by the regional authorities. We 
were also evaluated positively for the preparation and organization of the 12th Magdeburg Water Protection Seminar, 
which took place under the sponsorship of  Povodí Vltavy in Český Krumlov in October.
There is no need to talk about our activities in 2006 in greater detail. The actual situation can be best illustrated in 
this Annual Report. However, the facts and figures that describe the actual activities of the whole organization, contain 
and are backed by the work of all persons, their responsibilities, efforts, readiness to deliver some added value, good 
relationship to the rivers, whether it is Vltava, Berounka, Sázava or any other of the beautiful rivers we are looking after.
Therefore I would like to thank the company’s management, field employees, people working at waterworks, in technical 
and administrative positions and all others for their good work in 2006, and I would like to wish them and the whole of 
Povodí Vltavy much success in the future.

Ing. František Hladík, Director General

VORWORT DES GENERALDIREKTORS
Das Jahr 2006 war für uns ein Jahr, in dem wir des 40. Gründungsjubiläums der Unternehmen zur Stromgebietsverwaltung 
gedachten. Dies stellte für uns einen Anlass dar, nicht nur erreichte Ergebnisse zu bilanzieren, sondern auch zurückzudenken, 
wie sich unsere Aktivitäten in dieser Zeit geändert haben, wie sie durch neue Technologien, die gesellschaftspolitischen 
und wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst werden. Man kann feststellen, dass die gegenwärtige Aufgabenstellung 
und Arbeit der des Unternehmens Povodí Vltavy mit geringen und unbedeutenden Änderungen während des ganzen 
historischen Zeitraums seit der Gründung bis zur Gegenwart als traditionell betrachtet werden dürfen. Abgesehen 
davon, ob wir als Spartenunternehmen, Beitragsorganisation, Aktiengesellschaft oder als Staatsunternehmen, wie es 
in der Gegenwart der Fall ist, tätig waren.
Und trotzdem gibt es eine Änderung, die unsere Arbeit in den letzten Jahren bedeutend beeinflusst, und wie es scheint, 
wird dieser Trend weiter anhalten. Seit August 2002 beschäftigen wir uns viel intensiver mit den Ursachen und Folgen der 
weiträumigen Hochwasserereignisse, und seit diesem Datum befinden wir uns unter der Lupe nicht nur der vorgesetzten 
Organe, sondern auch der breiten Öffentlichkeit. Und um so anspruchsvoller ist unsere Arbeit. Die Gesellschaft beurteilt 
heute unsere Leistungen meiner Meinung nach strenger und sorgfältiger als vor 40, 30, aber auch als vor 20 oder 
10 Jahren.
Sollte ich die Ergebnisse bewerten, die wir im Jahr 2006 erreicht haben, glaube ich, dass wir gut abgeschnitten haben. 
Wir konnten nicht nur das Hochwasser bewältigen, das im Vorjahr insbesondere das Gebiet von Südböhmen wiederholt 
heimsuchte; was aber die Hochwasservorsorge betrifft, sind wir von der Vorbereitungs- zur Umsetzungsphase 
übergegangen. Im Zeitraum 2007 – 2012 werden im Flussgebiet der Moldau die Vorbereitung und Realisierung von 
Investitionen in den Hochwasserschutz im Umfang von ungefähr 2 Mld. CZK angenommen.
Für die Instandsetzung vom langfristigen Anlagevermögen wurden im Jahr 2006 volle 224,58 Mio. CZK, für den 
Investitionsbau samt Anschaffung von Maschinen und Anlagen etwa 212 Mio. CZK aufgewendet. Es wurden die 
grössten Bauvorhaben der Vorjahre fertiggestellt – das kleine Wasserkraftwerk Vraňany und die Hochwassersperre am 
Schifffahrtskanal Vraňany – Hořín. 
Auch die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Staatsunternehmens Povodí Vltavy war im Jahr 2006 sehr gut. 
Der geplante Gewinn konnte um 15 Mio. CZK überschritten werden. Getilgt wurden sämtliche Ratenzahlungen 
aus Kreditverträgen zur Behebung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2002. Zeitpläne und Arbeitsprogramme 
zur Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für die Obere Moldau (Horní Vltava), die Beraun (Berounka) und die 
Untere Moldau (Dolní Vltava) sind bereits mit den Bezirksämtern erörtert und von ihnen genehmigt worden. Positiv 
bewertet wurde auch die Vorbereitung und Organisation des 12. Magdeburger Gewässerschutzseminars, das unter der 
Schirmherrschaft des Staatsuntenehmens Povodí Vltavy im Oktober in Český Krumlov veranstaltet wurde.
Es ist nicht zweckmässig, unsere Aktivitäten im Jahr 2006 ausführlicher zu erörtern. Diesbezüglich bringt dieser 
Jahresbericht viele konkrete Angaben. Hinter den faktographischen, die Tätigkeiten des ganzen Unternehmens 
bewertenden Angaben und Zahlen verbergen sich die Arbeit einzelner Mitarbeiter, ihre Verantwortung, ihr Einsatz, ihre 
Bereitschaft zu Mehrleistungen, die Liebe zum Fluss, sei es die Moldau, Beraun, Sázava oder andere schöne Wasserläufe, 
die zu unserem Aufgabenbereich gehören. Ich möchte daher dem Management, den Mitarbeitern im Terrain, an den 
wasserwirtschaftlichen Anlagen, in den technischen sowie Verwaltungsberufen und Funktionen, sowie auch allen 
anderen für ihre gute Arbeit im Jahre 2006 danken und ihned allen und so also dem ganzen Staatsunternehmen Povodí 
Vltavy, auch künftig viele Erfolge wünschen.

Dipl.-Ing. František Hladík, Generaldirektor
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SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva s.p. Povodí Vltavy za rok 2006, která přináší stručný a ucelený obraz o činnostech a hospo-
daření.
Rok 2006 byl silně poznamenán rozsáhlou povodňovou situací tzv. „jarní“ povodně, která díky dlouhotrvající silné sněhové pokrýv-
ce v nižších nadmořských výškách zasáhla prakticky celé území ČR. 
Vzhledem k předvídanému průběhu tání sněhu byli pracovníci s.p. Povodí Vltavy dobře připraveni zachytit v předvypuštěných 
existujících nádržích značnou část povodňových objemů a transformovat průběh povodně do úrovně, které nezpůsobily extrémní 
škody. Zejména manipulace Vltavské kaskády byla ukázkou skvělého využití funkce vodních děl. To ocenily nejenom Praha a další 
města, ale vysoce pozitivně hodnotí práci s.p. Povodí Vltavy rovněž naši němečtí sousedé i na mezinárodních fórech s cílem posílit 
vědomí významu nádrží pro ochranu před povodněmi a zároveň i pro překlenutí sucha. 
Jarní povodeň v r. 2006 nebyla jediná – povodňové situace většího rozsahu se ve spravovaném povodí vyskytly ještě koncem jara 
a v létě, což bezpochyby výrazně ovlivnilo práci podniku.
Přes tyto události se však dařilo plnit všechny aktivity, které byly připraveny 
a plánovány v podstatě pro standardní („nepovodňové“) situace.
Dozorčí rada velmi oceňuje nejenom překročení hospodářského výsledku, ale zejména zvýšení nákladů na opravy majetku, které 
byly poskytnuty z vlastních finančních zdrojů.
Neméně úspěšný průběh má příprava Plánů oblastí povodí, které v případě s.p. Povodí Vltavy znamenají přípravu 3 plánů, a jejich 
konzultace s veřejností představuje náročný úkol.
Bezproblémový výrok auditora o finančním hospodaření podniku i účinné vymáhání pohledávek dokreslují obraz dobrého vedení 
podniku a práce všech zaměstnanců. Proto touto formou chci poděkovat nejenom vedení, ale všem pracovníkům s.p. Povodí Vltavy 
za výkony v r. 2006.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
předseda dozorčí rady
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PROFIL STÁTNÍHO PODNIKU

Povodí Vltavy, státní podnik, je právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost.

Základním posláním podniku je:

� Výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků v oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a  Dolní Vltavy, provoz 
a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, s nimiž má podnik právo hospodařit. Výkon dalších práv, povinností a činností svěřených státnímu podniku.

� Výkon práva hospodařit s nemovitým a movitým majetkem, který je ve vlastnictví státu  a je státnímu podniku svěřen k plnění jeho úkolů a k podnika-
telské činnosti. 

� Nakládání s vodami z hlediska množství a jakosti v rámci soustavy vodních toků a vodních děl,  které spravuje, nebo s nimiž má právo hospodařit podle 
podmínek stanovených vodohospodářskými orgány nebo vodoprávními úřady.

� Vytváření předpokladů a podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových  a podzemních vod, vodních toků a svěřeného 
hmotného a nehmotného majetku pro povolené nebo oprávněné účely, se záměrem přispět k aktivní ochraně životního prostředí na základě politiky 
životního prostředí, vyjádřené přípustnými hodnotami nebo normami a některými dalšími zásadami v ochraně přírodních složek životního prostředí.

K zabezpečení základního poslání je hlavním předmětem činnosti podniku:

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzem-
ních vod v oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně 
správy drobných vodních toků v daných oblastech povodí, jejichž správcem byl podnik určen.
Vedle hlavního předmětu činnosti  podnik vykonává i další podnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku.
Na území v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích o celkové rozloze  28 708 km2  pečuje Povodí Vltavy, státní 
podnik,  o 4881 km vodních toků, z toho délka významných vodních toků je 4761 km, 18 vodních děl první a druhé kategorie, 18 plavebních komor na 
deseti stupních Vltavské vodní cesty, 46 pohyblivých a 292 pevných jezů a  17 malých vodních elektráren.
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PROFILE OF THE STATE ENTERPRISE
The state enterprise Povodí Vltavy is a legal entity carrying out business activities with state assets in its 
own name and its own liability.
The basic mission of the enterprise is:

� River basin administration, administration of major and specified minor water courses in the Upper Vltava, Berounka 
and Lower Vltava basin districts, operation and maintenance of waterworks owned by the state that the enterprise 
has a right to manage. Exercise of other rights, obligations and activities delegated to the state enterprise.

� Exercise of the right to manage movable and immovable assets owned by the state and entrusted to the state 
enterprise in order to fulfil its tasks and run its business activities.

� Treatment of water in terms of quantity and quality within the system of the water courses and waterworks it 
administers and those that can be managed by it, under the law, in accordance with the conditions set by water 
management and water legislation authorities.

� Generating estimations and conditions for a rational, economical and environmentally profitable use of surface 
and underground water, water courses and entrusted tangible and intangible assets for permitted or authorised 
purposes, with a view to contributing to the active protection of the environment based on environmental policy, 
expressed via acceptable values or standards and various other principles in the protection of natural elements.

To deliver the basic mission, the enterprise’s core business activities are:
Exercising administration of the river basin, which is understood as operating major water courses, activities connected 
with ascertaining and evaluating the condition of surface and underground water in the Upper Vltava, Berounka and 
Lower Vltava basin districts and other activities carried out by river basin administrators in accordance with Act No. 
254/2001 Coll., on Water and the Change to Some Acts (Water Act) as amended, Act No. 305/2000 Coll., on Flooding and 
related legislation, including the administration of minor water courses in the given water district, the administration of 
which has been assigned to the enterprise.
Aside from the core business activities, the enterprise also carries out other business activities as incorporated in the 
Commercial Register.
The state enterprise Povodí Vltavy looks after 4,881km of water courses, of which the length of major water courses is 
4,761km , 18 category 1 & 2 waterworks, 18 locks on ten levels of the Vltava waterway, 46 gated and 292 fixed weirs, and 
17 small hydroelectric plants in the area of the hydrological Vltava river basin and in other specified hydrological river 
basins with a total area of 28,708 sq km.

PROFIL DES STAATSUNTERNEHMENS 
Povodí Vltavy, Staatsunternehmen, ist eine juristische Person, die unternehmerische Tätigkeiten mit dem 
staatlichen Vermögen unter ihrem eigenen Namen und auf ihre eigene Verantwortung entwickelt. 
Die Grundaufgaben des Unternehmens umfassen Folgendes:

� Ausübung der Funktion des Flussgebietsverwalters, des Verwalters bedeutender und festgelegter kleiner Wasserläufe 
im Bereich des Flussgebietes der Oberen Moldau (Horní Vltava), der Beraun (Berounka) und der Unteren Moldau 
(Dolní Vltava), der Betrieb und die Instandhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen im Eigentum des Staates, an 
denen das Unternehmen das Bewirtschaftungsrecht hat. Ausübung weiterer dem Unternehmen übertragener 
Rechte, Pflichten und Aktivitäten.

� Ausübung des Bewirtschaftungsrechtes an unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenständen im 
Eigentum des Staates, die dem Staatsunternehmen zur Erfüllung seiner Aufgaben und zur Entwicklung von 
Geschäftsaktivitäten anvertraut worden sind.

� Quantitäts- und Qualitätsbewirtschaftung der Gewässer im Rahmen des Systems von Wasserläufen und 
wasserwirtschaftlichen Anlagen, die durch das Unternehmen verwaltet werden oder an denen es das 
Bewirtschaftungsrecht gemäss Auflagen hat, die durch wasserwirtschaftliche Organe oder wasserrechtliche 
Behörden festgelegt werden.

� Schaffung von Voraussetzungen und Bedingungen für eine rationelle, schonende und ökologisch tragbare 
Nutzung von Oberflächen- und Grundwasser, Wasserläufen und des übertragenen materiellen und immateriellen 
Vermögens für genehmigte oder berechtigte Zwecke mit dem Ziel, zum aktiven Umweltschutz aufgrund einer 
Umweltschutzpolitik aktiv beizutragen, ausgedrückt durch zulässige Werte oder Normen und einige weitere 
Grundsätze beim Schutz von Naturkomponenten der Umwelt.

Zur Sicherung der Grundaufgabe ist der Hauptgegenstand der Tätigkeit des Unternehmens:
Ausübung der Verwaltung des Flussgebietes, also der Verwaltung bedeutender Wasserläufe, Tätigkeiten in Verbindung 
mit der Ermittlung und Bewertung des Zustandes des Oberflächen- und Grundwassers in der Region des Flussgebietes 
der Oberen Moldau (Horní Vltava), der Beraun (Berounka) und der Unteren Moldau (Dolní Vltava) und weitere 
Tätigkeiten, welche durch die Flussgebietsverwalter gemäss dem Gesetz Nr.254/2001 SIG, über Gewässer und Änderung 
einiger Gesetze (Wassergesetz) ín der Fassung späterer Vorschriften, dem Gesetz Nr.305/2000 SIG. über Flussgebiete und 
zusammenhängende Rechtsvorschriften ausgeübt werden, einschliesslich der Verwaltung kleinerer Wasserläufe in den 
jeweiligen Flussgebieten, für die das Unternehmen zum Verwalter bestimmt worden  ist.
Neben dem Hauptunternehmensgegenstand übt das Unternehmen auch noch weitere im Handelsregister eingetragene 
unternehmerische Tätigkeiten aus.
Auf dem Gebiet des hydrologischen Flussgebietes der Moldau und in weiteren ausgewiesenen hydrologíschen 
Flussgebieten vom Gesamtausmass von 28 708 km2 sorgt das Staatsunternehmen Povodí Vltavy um 4881 km Wasserläufe, 
davon beträgt die Länge bedeutender Wasserläufe 4761 km, weiter um 18 wasserwirtschaftliche Anlagen der ersten und 
der zweiten Kategorie, 18 Schifffahrtsschleusen auf den zehn Stufen der Moldauwasserstrasse, 46 bewegliche und 292 
feste Wehre und 17 kleine Wasserkraftwerke.
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Ing. František Hladík, generální ředitel  [1]
Ing. Miloslav Novák, finanční ředitel  [2]
RNDr. Petr Kubala, ředitel pro správu povodí  [3]
Ing. Václav Báča, technický ředitel  [4]
Ing. Antonín Adam, MBA, obchodní ředitel  [5]
Ing. Zdeněk Zídek, ředitel závodu Horní Vltava  [6]
Ing. Blanka Brožková, ředitelka  závodu Dolní Vltava  [7] 
Ing. Miloň Kučera, ředitel závodu Berounka  [8] 

předseda:
Ing. Karel Mach (do 28.2.2006), náměstek ministra zemědělství
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., (od 5.4.2006), vrchní ředitel sekce vodního hospodářství 
Ministerstva zemědělství  [1]
členové: 
Ing. Pavel Pešout, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny   [2]  
Ing. Milada Šmejkalová, (do 31.1.2006), ředitelka odboru veřejné a kombinované 
dopravy Ministerstva dopravy
Mgr. Vít Šimonovský, (od 1.2.2006), ředitel odboru plavby a vodních cest Min. dopravy  [3]
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., (do 4.4.2006), vrchní ředitel sekce vodního hospodářství 
Ministerstva zemědělství
Ing. Daniel Pokorný, (od 1.3.2006 do 18.10.2006), ředitel odboru státní správy ve 
vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství
Ing. Petr Bendl, (od 10.10.2006), hejtman Středočeského kraje  [4]
Ing. Blanka Brožková, (od 1.1.2006), ředitelka závodu Dolní Vltava Povodí Vltavy, státní 
podnik, (zvolena zaměstnanci)  [5]
Ing. Zdeněk Zídek, (od 1.1.2006), ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy, státní pod-
nik, (zvolen zaměstnanci)  [6]

MANAGEMENT PODNIKU DOZORČÍ RADA

  [4]     [2]    [5]     [3]                   [1]                     [7]                [8]                 [6]   [3]         [6]      [2]                            [5]                    [1]                        [4] 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PODNIKU

HLAVNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

vedoucí útvaru generálního ředitele
útvar generálního ředitele

technický ředitel
technický  úsek

finanční ředitel
finanční úsek

obchodní ředitel
obchodní úsek

ředitel pro správu povodí
úsek správy povodí

vedoucí personálního úseku
personální úsek

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

ředitel závodu Horní Vltava
závod Horní Vltava

ředitel závodu Dolní Vltava
závod Dolní Vltava

ředitel závodu Berounka
závod Berounka

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ZÁVODY
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Praha
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INFORMACE O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada Povodí Vltavy, státní podnik, se sešla v roce 2006 na třech řádných jednáních. Na všech jednáních byla dozorčí rada usnášeníschopná a vyslo-
vila souhlas s účastí generálního ředitele na svých jednáních. Jedno jednání dozorčí rady bylo výjezdní, což umožnilo členům dozorčí rady lépe poznat prá-
ci zaměstnanců státního podniku, postupy při řízení provozních činností a úroveň péče o majetek státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit.
Generální ředitel státního podniku předkládal na jednání dozorčí rady podklady ve formě zpráv a informací, na jejichž základě dozorčí rada zodpovědně 
vykonávala svoji působnost v souladu se Statutem Povodí Vltavy, státní podnik, Jednacím řádem dozorčí rady a v neposlední řadě platnými právními 
předpisy.

Na jednáních se dozorčí rada obvykle zabývala:

� hodnocením výsledků hospodaření a finanční situací státního podniku,
� hodnocením činností při péči o majetek státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit, včetně stavu odstraňování škod po povodních v roce 

2006,
� posuzováním nakládání s určeným majetkem,
� plněním ukazatelů povodňové prevence pro výstavbu ochranných hrází, vymezení záplavových území, vymezení území ohrožených zvláštními povod-

němi, zpracování studií odtokových poměrů a generelů protipovodňových opatření,
� postupy při zabezpečování plánování v oblasti vod podle vodního zákona,
� rozvojem výroby elektrické energie v malých vodních elektrárnách, což má příznivý vliv na výši tržeb při snižování plateb k úhradě správy vodních toků 

a správy povodí v souvislosti s klesající výší odběrů povrchové vody.



12

ZPRÁVA O ČINNOSTI PODNIKU

PLÁN OPRAV

Na opravy dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2006 vynaloženo 224,58 mil. Kč. Část oprav byla soustředěna 
na odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi v roce 2006. Z vlastních zdrojů podniku byly provedeny práce za
213,65 mil. Kč, z toho na odstranění nejnaléhavějších povodňových škod byly provedeny práce s celkovými náklady ve výši 
50,02 mil. Kč. Z programu na odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství byly využity finanční prostředky ve výši  
10, 93 mil. Kč.

Práce na významných opravách

Vltava, vodní dílo Lipno I - oprava betonů ztužujících pasů odpadního tunelu  
Při technicko-bezpečnostní prohlídce odpadního tunelu při snížené hladině na kótu 560,50 Bpv byly na povrchu ztužujících pasů zjištěny lokální poruchy. 
Jednalo se o povrchovou degradaci zejména posledního ztužujícího pasu. Provedení opravy bez nároku na mimořádnou odstávku umožnilo provádění 
větších oprav na vodní elektrárně Lipno II, kdy byla hladina vyrovnávací nádrže stažena do původního koryta a odpadní tunel byl téměř bez vody.
Náklady stavby 0,980 mil. Kč 

Malše, vodní dílo  Římov – sanace betonů 
V rámci opravy byly sanovány povrchy dna skluzu za rozražeči koryta přelivů, svislé stěny opěrných zdí nad hladinou vývaru přelivů včetně vodorovných 
ploch záhlaví zdí a ploch na vzdušné straně, svislé stěny zdí odpadního koryta včetně záhlaví, plochy zábradlové stěny na pravé straně odpadního koryta, 
plochy rozražeče odpadního koryta, plochy usměrňovacích bloků odpadního koryta, oprava trubkového zábradlí na levé zdi vývaru přelivů a pravé zdi 
odpadního koryta včetně opravy vetknutí stojek do zdí a nátěru. Povrchy betonových konstrukcí byly sanovány maltovými a stěrkovými hmotami včetně 
ošetření obnažené výztuže a konečného nátěru povrchů.
Náklady stavby 1,985 mil. Kč

Vltava, vodní dílo Kořensko - oprava klapek
Stavba byla zahájena v roce 2005 opravou  3. a 4. jezové klapky, v roce 2006 byla opravena 1. a 2. jezová klapka.  Na 3. a 4. jezovém poli byla vložena do 
reprofilační vrstvy výztuž přikotvená do stěny bočního štítu. 
Náklady stavby 5,058 mil. Kč
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Vltava, vodní dílo Lipno I – oprava betonů v odpadním tunelu

Vltava, vodní dílo Kořensko – oprava klapek

Malše, vodní dílo Římov – sanace betonů
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Vltava, vodní dílo Slapy – oprava nepřelévaných polí 
Předmětem díla bylo ošetření ocelových konstrukcí a výztuže, následná 
reprofilace pomocí materiálů na cementové bázi. Dále bylo provedeno 
dotěsnění dilatačních spár těsnicí páskou a jejich ochrana proti mecha-
nickému poškození pomocí jednostranně kotvených nerezových plechů 
a výměna 4 poklopů na opravených plochách. 
Náklady stavby 23,216 mil. Kč 

Pilský potok, vodní dílo Pilská - oprava technologie
Původní technologie z 50. let minulého století byla nahrazena. Byla pro-
vedena výměna šoupat a sacího koše ve věži vodního díla, byla opravena 
vlastní věž včetně česlí, za zátkou tlakové části štoly byla vyměněna obě 
šoupata. Ve štole z 19. století  byla opravena elektroinstalace.  Ve spolu-
práci s HZS Středočeského kraje bylo nutno nevypustitelnou část objemu 
nádrže vyčerpat, aby mohly být prováděny práce v odběrné věži. 
Náklady stavby 1,852 mil. Kč 

Bezdrevský potok, Netolice, ř. km 25,727 – oprava stupně  
V ř. km 25,727 v regulovaném korytě Bezdrevského potoka, který proté-
ká intravilánem města Netolice, byl opraven kamenný spádový stupeň 
ve dně. Původní kamenné těleso stupně bylo rozebráno na základovou 
spáru, poté bylo nahrazeno betonovou monolitickou konstrukcí, pohle-
dové části tělesa byly obloženy kamennou dlažbou z lomového kamene. 
V levé části stupně byl opraven rybí přechod. Pod stupněm bylo dno ko-
ryta opevněno kamenným záhozem. Porušené břehové opevnění svahů 
koryta bylo v okolí pevného stupně vyspraveno kamennou dlažbou do 
betonu.
Náklady stavby 0,456 mil. Kč  Vltava, vodní dílo Slapy – oprava nepřelévaných polí
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Pilský potok, vodní dílo Pilská – oprava technologie Bezdrevský potok, Netolice – oprava stupně
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Otava, Sušice – oprava jezu Páteček
Při povodních 2006 došlo k poškození jezového tělesa a pravobřežního 
opevnění regulace toku. Profil koryta nad jezem byl zanesen štěrkovými 
nánosy, které byly odstraněny v objemu  583 m3. Jezové těleso bylo čás-
tečně rozebráno a  bylo nahrazeno dlažbou 57,6 m2 z lomového kamene, 
uloženou do betonového lože.  Přelivná plocha jezu byla stabilizována. 
Nátrže byly doplněny  kamenným záhozem.
Náklady stavby 0,997 mil. Kč  

Vltava, vodní dílo Vraňany – oprava technologie pravého 
jezového pole
Po zahrazení a vyčerpání pravého jezového pole byly vyčištěny skříně hyd-
romotorů, odstraněny nánosy a vyčištěny vnitřky obou klapek, demontáž
a následná oprava čtyř  hydromotorů. Dále byly provedeny povrchové 
ochrany, výměna přívodního hydraulického potrubí za nerezové. 
Náklady stavby 4,293 mil. Kč  

Vltava, plavební komora Dolánky – oprava středních vrat 
Bylo provedeno zahrazení a vyčerpání plavební komory, demontáž sta-
rých vrat, osazení nového spodního a horního ložiska vrat, přikotvení no-
vého těsnicího ocelového rámu na bocích a dosedacím  prahu, montáž 
nových vrat, repase a výměna dvou hydromotorů, připojení vrat do cyklu 
ovládání, zatopení a vyhrazení plavební komory, odzkoušení funkce vrat v 
proplavovacím cyklu.
Náklady stavby 4,098 mil. Kč 

Otava Sušice – oprava jezu Páteček
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Vltava, vodní dílo Vraňany – oprava technologie pravého jezového pole
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Střela – oprava jezu NučiceVltava, hráz Veltrusy – úprava patky
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Střela - oprava jezu Nučice
Oprava byla realizována na suchu s pravobřežním obtokem. Po zahájení 
bouracích prací byly v jezových zdech objeveny kamenné kvádry z  pů-
vodního jezu staré minimálně 200 let. Tyto bloky byly použity do jezových 
zdí, na odtrhovou  hranu a boky jezové propusti, na ostatních viditelných  
částech jezu pak byl beton nahrazen soklovým kamenem. Při provádění 
prací došlo v průběhu květnové povodně k rozšíření obtokového koryta, 
při jeho zavážení pak bylo nutno uložit  1800 m3 zásypu navíc. 
Náklady stavby 4,434 mil. Kč 

Vltava, hráz Veltrusy,  ř.km 16,2 – 16,5  – úprava patky
Předmětem akce bylo posílení paty ochranné hráze v exponovaných mís-
tech vnějšího oblouku. Oprava spočívala ve výkopu rýhy pro patku proti-
povodňové hráze, dosypání větší  frakcí kamene a v dosypání lavice.
Náklady stavby 1, 581 mil. Kč

Lužnice, ř. km 126,600 - 126,770 - břehové opevnění 
u pískovny 
Oprava regulace toku Lužnice v úseku průtrže do pískovny Tušť po po-
vodni 2006 byla v délce 102 m provedena nasypáním hráze z těžkého lo-
mového kamene s úpravou návodního i vzdušního líce do sklonu 1 : 2. 
Hráz má v koruně šířku 3 m, byla napojena na původní zachovalé břehové 
opevnění a dosypána do výšky okolního břehu. Svahy byly ohumusovány 
a osety do úrovně hladiny vody. 
Náklady stavby 0,940 mil. Kč  

Lužnice, břehové opevnění u pískovny
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Peklov, Nihošovice – oprava koryta
Při  květnové povodni 2006 došlo k zanesení profilu koryta regulace v obci 
Nihošovice.  Bylo provedeno odstranění nánosů  z koryta.  Celková dél-
ka opravovaných úseků 307 m, celkové množství odstraněných  nánosů 
1918  m3. Dále byla opravena kamenná dlažba a poškozené spádové 
stupně.
Náklady stavby 0,486 mil. Kč  

Skalice, ř. km 29,960 - 31,383 - oprava regulace Březnice
Po květnové povodni v roce 2006 byla provedena oprava  kamenného 
zdiva nábřežních zdí u dolního jezu a u silničního mostu v délce 20 m na 
obou březích nad mostem a 13 m na pravém břehu pod mostem. Nánosy 
z toku byly odstraněny. 
Náklady stavby 0,957 mil. Kč  

Vltava, vodní dílo  Modřany – oprava pravobřežního bře-
hového opevnění ve zdrži
Celkem bylo ve zdrži vodního díla Modřany provedeno 4280 m3 odstra-
nění nánosů a terénních úprav, 271 m3 sanací nátrží, doplnění a úprava 
opěrné patky v rozsahu 1585 m3 a  položení kamenné dlažby na sucho 
s vyklínováním v rozsahu 4508 m2 a 320 m2 kamenné rovnaniny. Oprava 
byla zahájena v roce 2005, dokončena v roce 2006.
Náklady stavby  4,946 mil. Kč 

Drnový potok, Klatovy - oprava úpravy, V. etapa 
Předmětem stavby bylo odstranění nánosů z  koryta potoka  a oprava 
opevnění dlažeb již stávající úpravy v úseku ř. km 4,06 - 4,65. 
Realizací stavby byly  z velké části obnoveny původní parametry koryta. 
Náklady stavby 3,667 mil. Kč

Peklov, Nihošovice – oprava koryta
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Vltava, vodní dílo Modřany – oprava pravobřežního břehového opevnéní ve zdrži
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Berounka , Sýkořice – stabilizace břehu
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Berounka, Sýkořice - stabilizace břehu
Předmětem akce byla oprava levého břehu pod jezem Sýkořice, který 
slouží jako hráz mezi korytem řeky a pravostrannou zdí náhonu, kterou 
chrání před účinky proudu. Část nánosů byla odstraněna  a následně po-
užita při stavbě. Upravený břeh byl vysvahován a opevněn rovnaninou 
z velkých balvanů o hmotnosti nad 1 tunu. 
Náklady stavby 0,795 mil. Kč 

Vltava, vjezd do Holešovického přístavu -  
odstranění nánosů 
Předmětem opravy při odstraňování povodňové škody bylo odstranění 
nánosů na vjezdu a úseku před vjezdem do přístavu Holešovice na hloub-
ku 2,10 m od minimální plavební hladiny ve zdrži vodního díla Trója. Cel-
kově bylo odstraněno 4496 m3 nánosů. 
Náklady stavby 1,963  mil. Kč  

Vltava, laterální kanál Vraňany - Hořín – oprava břehového 
opevnění 
Oprava byla zahájena v roce 2005. Byly provedeny opravy konstrukcí , do-
plnění záhozové patky lomovým kamenem, doplnění výmolů a průlehů 
v březích hráze, oprava poškozených a chybějících kamenných dlažeb na 
sucho. 
Náklady stavby 6,938 mil. Kč 

Vltava, laterální kanál Vraňany-Hořín – oprava břehového opevnění
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INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

Na investiční výstavbu včetně nákupu strojů a zařízení bylo v roce 
2006 vynaloženo 212 mil. Kč. 

Práce na významných stavbách

Vltava, vodní dílo Orlík – stavební práce na návodní 
plošině  – II. etapa
V rámci celkové opravy návodní plošiny na kótě 354,60 m n.m. (Balt po vy-
rovnání), rozložené do tří let, byla ukončena II. etapa. Předmětem stavby 
bylo osazení mobilních protipovodňových zábran před všechny vstupy do 
přehrady a podél plavby 300 t  v celkové délce 59,3 m. 
Celkové náklady 1,3 mil. Kč           

Vltava, vodní dílo Slapy - modernizace měření technicko-
-bezpečnostního dohledu – nová hrázová kyvadla
Byla instalována dvě nová  kyvadla za účelem zkvalitnění sledování pohy-
bů hrázových bloků a úprava části původních kyvadel.
Celkové náklady 0,216 mil. Kč

Mže, vodní dílo Hracholusky – monitorovací systém TBD 
a provozních veličin
Vltava, vodní dílo Slapy - monitorovací systém TBD a provozních veličin. 
Na vodních dílech Hracholusky a Slapy byly realizovány monitorovací sys-
témy za účelem sledování vybraných veličin těchto vodních děl.  Systémy 
umožňují i přenos vybraných dat. 
Celkové náklady 6,8 mil. Kč (Hracholusky 4,3 mil. Kč, Slapy 2,5 mil. Kč)

Vltava, vodní dílo Orlík – stavební práce na návodní plošině
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Vltava, vodní dílo Slapy – modernizace měření TBD – nová hrázová kyvadla Mže, vodní dílo Hracholusky – monitorovací systém TBD 

Vltava, vodní dílo Slapy – modernizace měření TBD – nová hrázová kyvadla – výkres
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Lužnice, Veselí nad Lužnicí - rekonstrukce válcového jezu 
Lužnice 
Původní hradicí konstrukce válcového jezu ve městě  Veselí nad Lužnicí 
v ř.km. 75,638 je nahrazována  dvěma klapkami 5,6 x 1,72 m se středovým 
pilířem šířky 0,9 m. Klapky jsou jednostranně hydraulicky ovládány. Stavba 
byla zahájena v listopadu 2006 a bude dokončena v září 2007. 
Celkové náklady 5,3 mil. Kč (z toho v r. 2006 1,2 mil. Kč) 

Vltava, Vraňany – protipovodňový uzávěr plavebního 
kanálu Vraňany - Hořín 
Protipovodňový uzávěr byl vybudován jako železobetonová  polorámová  
konstrukce a je vystrojen ocelovými vzpěrnými vraty s horní hranou na 
úrovni Q

100
. Vzpěrná vrata i deskové uzávěry plnících otvorů ve vrátních 

jsou ovládány hydraulicky. Hydraulické agregáty jsou umístěny ve strojov-
nách na pravém a levém břehu. Průjezdná šířka uzávěru je 20 m, hloubka 
vody nad záporníkem od výhledové plavební hladiny je 3,8 m. Před uzávě-
rem byla zřízena pružná ocelová svodidla. Za uzávěrem svodidla navazují 
na stávající profil mostu. 
Celkové náklady  65,3 mil. Kč (SFDI 63,9 mil. Kč, vlastní zdroje 1,4 mil. Kč)

Srážkoměrné stanice v povodí Želivky - Vodice,  Lukavec, 
Božejov
Stavba stanic spočívala ve výstavbě elektrické přípojky, osazení vyhříva-
ného srážkoměru na stojanu výšky 1 m, ukotveného do betonové dlaždi-
ce, a instalování měřicí stanice s teplotním čidlem vzduchu. Údaje z vybu-
dovaných stanic slouží  k zajišťování desetiminutových srážkových úhrnů 
a teploty jako podkladů pro správnou funkci srážkoodtokového modelu 
Hydrog pro povodí vodní nádrže Švihov – Želivka. 
Celkové náklady 0,349 mil. Kč

Lužnice, Veselí nad Lužnicí – rekonstrukce válcového jezu Lužnice
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Vltava, Vraňany – protipovodňový uzávěr plavebního kanálu Vraňany – HořínSrážkoměrné stanice v povodí Želivky
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Přístav Praha – Holešovice – dalby
Ocenění stavby Povodí Vltavy, s.p.
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Přístav Praha – Holešovice - vysokovodní vázací prvky 
(dalby)
V rámci akce bylo vybudováno 15 poloh vázacích prvků na levé přístav-
ní zdi Holešovického ochranného přístavu. Konstrukční řešení  a speciální 
založení nezatíží více než 100 let starou přístavní zeď ani pří extrémním 
namáhání  při povodni. Dalby jsou ocelové se třemi výškovými polohami 
pro vyvázání plavidla. Vázací polohy jsou ve vzdálenosti přibližně 25 m.
Celkové náklady 16,9 mil Kč (SFDI 16,5 mil. Kč, vlastní zdroje 0,4 mil. Kč)

Vltava, malá vodní elektrárna Vraňany
Malá vodní elektrárna na dolním toku Vltavy v ř. km 11,55  je  součástí 
vodního díla Vraňany - Hořín.  Stavba malé vodní elektrárny Vraňany byla 
zahájena v září 2004 a dokončena v červnu 2006. Budova elektrárny je 
v místě pod bývalou plavební komorou, těsně vedle stávajícího pravo-
břežního pilíře jezu. Původní plavební komora je využita jako přívodní ka-
nál na malou vodní elektrárnu a vorová propust je zasypána a slouží jako 
manipulační plocha. Budova elektrárny je vybudována jako vodotěsná že-
lezobetonová polorámová konstrukce,  chráněná proti zatopení při Q

100
. 

V elektrárně je osazena jedna horizontální přímoproudá Kaplanova tur-
bina v provedení Pit s průměrem oběžného kola D = 3 350 mm. Hltnost 
turbiny je 80 m3. s-1, provozní spád H = 1,4 m – 4,2 m a instalovaný výkon 
P

i
 = 2 750 kW. Součástí stavby malé vodní elektrárny bylo i vybudování 

nového štěrbinového rybího přechodu pro lososovité ryby. 
Celkové náklady 221 mil. Kč

Vltava, MVE Vraňany
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TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLED

V průběhu roku 2006 bylo provedeno 22 plánovaných technicko-bezpečnostních prohlídek vodních děl 
I. - III. kategorie a 11 technicko-bezpečnostních prohlídek vodních děl a objektů na tocích IV. kategorie. 
Z výsledků  vyplývá, že všechna vodní díla jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. 

HYDROLOGICKÁ SITUACE

Rok 2006 lze vyhodnotit jako rok hydrologicky nadprůměrný, s četnými hydrologickými extrémy. Prů-
měrný průtok v  profilu povodí Vltavy Praha Malá Chuchle byl 210 m3.s-1, tj. 142 % dlouhodobého roč-
ního průměru.
V průběhu celého zimního období 2005 - 2006 byly zaznamenány sněhové srážky, které postupně vy-

tvořily značnou zásobu vody ve sněhu. Před započetím intenzivního tání 
na konci března byla tato zásoba Českým hydrometeorologickým ústa-
vem vyhodnocena k hlavním profilům v povodí Vltavy takto:
Vltava po vodní dílo Orlík  1 411,7 mil. m3

Berounka po ústí do Vltavy    192,2 mil. m3

Sázava po ústí do Vltavy    479,2 mil. m3

Až do poloviny března 2006 se teploty vzduchu pohybovaly většinou pod 
bodem mrazu. Na konci března došlo k prudkému oteplení až na nejvyšší 
denní teploty +20° C, také nejnižší noční teploty neklesaly pod bod mrazu. 
Toto oteplení spolu s významnými dešťovými srážkami na většině území 
povodí Vltavy způsobilo prudký vzestup hladiny vodních toků na konci 
března a v první polovině dubna.
V průběhu této jarní povodně došlo k vzestupu vodních stavů a průtoků 
na všech vodních tocích, avšak extrémní hydrologické jevy byly zazname-
nány pouze na části povodí Vltavy. Povodně s největším dopadem na úze-
mí a nejvyšší vyhodnocenou dobou opakování byly v povodích Lužnice 
a Sázavy.
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31

0

50

100

150

200

250

leden únor b�ezen duben kv�ten �erven �ervenec srpen zá�í �íjen listopad prosinec

pr
�t

ok
 (m

3 .s
-1

)

   dlouhodobý m�sí�ní pr�m�rný p�ítok    pr�m�rný denní p�ítok v roce 2006

Qmax = 551 m3.s-1

2. SPA

3. SPA

0

100

200

300

400

500

600

24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4.

Q
 (m

3 .s
-1

)

Sázava – Nespeky (průtoky) – povodeň březen – duben 2006VD Švihov na Želivce – přítoky v roce 2006

V povodí Lužnice byly dle vyhodnocení dosaženy 50leté kulminační průtoky a byly zasaženy prakticky všechny vodní toky v tomto povodí. V povodí Sá-
zavy byly zaznamenány výrazné vzestupy hladin vodních toků na celém povodí, z nichž největší byly ve střední a spodní části tohoto povodí. Kulminace 
byly vyhodnoceny jako 20leté až 50leté průtoky. Berounka, která je nejvýznamnějším přítokem Vltavy nad Prahou, byla rozvodněna jen nevýznamně. 
V Berouně nebyl dosažen ani dvouletý průtok.
Dolní tok Vltavy byl významně ovlivněn manipulacemi na Vltavské kaskádě a kulminace zde byla velmi plochá. Díky vhodně zvoleným manipulacím na 
všech nádržích Vltavské kaskády se podařilo udržet průtok na dolním toku Vltavy pod soutokem Vltavy se Sázavou a s Berounkou pod hodnotou pro vy-
hlášení 3. stupně povodňové aktivity, tedy pod 1500 m3.s-1. 
K další povodňové události došlo na přelomu května a června, kdy vlivem srážek vysoké intenzity (až 100 mm za 2 dny) došlo k rozvodnění toků v povodí 
Berounky a Horní Vltavy. Nejvyšší kulminační průtoky z hlediska doby opakování byly zaznamenány na Skalici (více než Q

50
), na horní Mži (Q

10
 až Q

20
), na 

Úterském potoce (Q
50

) a Klabavě (Q
50

).
Na konci června byly ve dnech 29. – 30.6.2006 zaznamenány srážky především v jižních Čechách v úhrnech až do 130 mm za 24 hod. Došlo k rozvodnění 
prakticky všech toků v povodí Horní Vltavy. Kulminační průtoky se pohybovaly v hodnotách Q

1
 až Q

10
, s výjimkou horní Lužnice, kde byl dosažen průtok  

na úrovni Q
20

.
Během července došlo ke dvěma povodním z přívalových srážek. První byla na Blanici (vodňanské) 12.7.2006 s kulminačním průtokem až Q

5
 a druhá na 

Zubřině 28.7.2006 s kulminační hodnotou průtoku zhruba Q
20

.



32

Poslední povodňovou událostí roku 2006 byla situace na počátku srpna, která zasáhla především povodí Malše, Lužnice, horní Sázavy a Želivky. Nejvyšší 
kulminační průtoky nepřekročily hodnotu Q

5
.

Zbývající část roku byla spíše srážkově podprůměrná a teplotně výrazně nadprůměrná.

HOSPODAŘENÍ S VODOU V HLAVNÍCH NÁDRŽÍCH

Manipulace na všech nádržích ve správě Povodí Vltavy, s.p., byly v roce 2006 uskutečněny v sou-
ladu s platnými manipulačními řády.
S ohledem na vývoj zásob vody ve sněhu v celém zimním období 2005 – 2006 byly již od po-
čátku roku 2006 snižovány hladiny v nádržích, a tím se vytvářel volný prostor pro snížení po-
vodňových průtoků.
Takto předem vytvořené volné objemy v průběhu povodně na přelomu března a dubna vý-
razně napomohly zlepšit povodňovou situaci na vodních tocích v povodí Vltavy. Provedené 
manipulace na nádržích Vltavské kaskády zlepšily povodňovou situaci nejenom na dolním toku 
Vltavy, ale také na dolním toku Labe.
Také v průběhu dalších povodňových epizod roku 2006 byly využity volné objemy v nádržích k transformaci zvýšených průtoků.
Přes hydrologické extrémy zaznamenané v roce 2006 Povodí Vltavy hospodařilo s vodou v nádržích  tak, že byly zabezpečeny všechny účely  provozova-
ných nádrží.

MANIPULAČNÍ ŘÁDY A ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ

V roce 2006 bylo zpracováno 13 revizí manipulačních řádů vodních děl.  Dále byly zpracovány a vodoprávně projednány nové manipulační řády 5 vodních 
děl,  např. nový manipulační řád vodního díla Vraňany včetně dokončené malé vodní elektrárny. 
V roce 2006 byla vymezena a stanovena nová záplavová území  vodních toků ve správě Povodí Vltavy, s.p., a  aktualizována  již stanovená záplavová území.
V současné době činí stav vymezených a aktualizovaných záplavových území podél významných i drobných vodních toků 3952,80 km (81 %) a záplavo-
vých území stanovených vodoprávními úřady 3897,33 km (79,94 %) z celkového počtu 4875,39 km vodních toků ve správě Povodí Vltavy, s.p.

Klabava, vodní dílo Klabava
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PROVOZ VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY V ROCE 2006

Provoz na Vltavské vodní cestě v roce 2006 byl poznamenán především 
povodňovými událostmi. Na přelomu března a dubna v době jarní po-
vodně 2006 došlo k zastavení plavby v celém úseku Vltavské vodní cesty 
z důvodu překročení limitního průtoku ve všech úsecích. Na konci června 
a na počátku července byla plavba omezena, částečně opět z důvodu pře-
kročení limitních průtoků.

Na plavebních komorách Vl-
tavské vodní cesty bylo v ro-
ce 2006 proplaveno 44 667 
lodí, z toho 4829 náklad-
ních (11 %), 28153 osobních 
(63 %), 9106 sportovních 
(20 %) a 2579 ostatních 
(6 %). Oproti roku 2005 došlo 
k poklesu celkového počtu 
proplavených lodí, což lze 
vysvětlit dlouhodobějším 
zastavením plavby z důvodu 
povodňových událostí. 
Nejvytíženější komorou byla  
plavební komora Smíchov 
v Praze, kterou bylo v ro-
ce 2006 proplaveno 24 247 
lodí.
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ČINNOST MĚŘICÍCH  PLAVIDEL

Měřicí loď  Valentýna v roce 2006 prošla technickou kontrolou a  v loděnicích v Děčíně byla provedena oprava obšívky a hřídelového vedení. Po opravě  
loď provedla kontrolní měření Vltavy v úseku Vraňany – Štěchovice a kontrolu splavných úseků řek Sázavy a Berounky.
Obdobně bylo uskutečněno kontrolní měření  na  středním a dolním Labi včetně regulovaného úseku na státní hranici v Hřensku.
Měřicí člun Joska byl vzhledem ke své mobilnosti nasazen na 5 lokalitách s  následujícím účelem:

– vyhledávání překážky ve vodárenské nádrži Římov,
– pořizování dat na vodních dílech Hracholusky a Slapy pro modelování jakosti vody,
– pořizování dat pro projekční práce Ředitelství vodních cest na splavnění zdrže Přelouč,
– kontrola plavební trati pod vodním dílem Orlík.

HAVARIJNÍ SLUŽBA

V průběhu roku 2006 bylo v územní působnosti Povodí Vltavy, s.p., oznámeno správci povodí 125 havárií, z toho byl havarijní únik závadných látek pro- 
kázán v 96 případech. V 64 případech byly havarijním únikem závadných látek zasaženy nebo přímo ohroženy povrchové vody,  z toho v 42 případech 
vodní toky ve správě Povodí Vltavy, s.p. Hraniční tok byl únikem závadných látek zasažen dvakrát. Ropných havárií bylo 63, k úniku organických látek došlo 
v 16 případech, chemických látek v 7 případech, jiných nebo kombinovaných havárií bylo 10. Ke znatelnému nárůstu došlo u dopravních nehod (převážně 
kamionů) s únikem závadných látek (provozních kapalin a přepravovaných nákladů).
Za závažnější havárie lze v průběhu roku 2006 označit:
– únik ropného produktu (topného oleje) z celnice na hraničním přechodu Zvonková – Schöneben,
– únik ropného produktu (nafty) z havarované lokomotivy v obci Šlapánov a obdobně v obci Mníšek pod Brdy.
Při účasti Povodí Vltavy, s.p.,  při ohlášení, šetření a zneškodnění havárií bylo postupováno podle ustanovení § 40 až 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Z havárií na povrchových a podzemních vodách v roce 2006 nebyla žádná takové povahy, aby došlo k významnému nebo trvalejšímu zhoršení jakosti 
vod. 
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AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Investiční činnost i další aktivity v oblasti přírody 
a krajiny, které souvisejí se správou povodí a vod-
ních toků,  byly prováděny v souladu s platnými 
právními předpisy. Při přípravě některých akcí bylo 
dle požadavků orgánů ochrany přírody autorizova-
nými osobami zpracováno biologické hodnocení 
podle § 67,  resp. hodnocení podle § 45i (Natura 
2000) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V návaznosti na předchozí roky pokračovalo zjišťo-
vání výskytu zvláště chráněných druhů živočichů 
ve vodních tocích a nádržích. Pozornost byla věno-
vána i stavu a vývoji břehových porostů. V druhé 
polovině roku 2006 byla zahájena akce zařazená 
do Programu revitalizace říčních systémů MŽP 
– Revitalizace Polečnice pod Kájovem.

V roce 2006 byl pro Povodí Vltavy, s.p.,  zpracován a schválen Plán odpadového hospodář-
ství. 

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁRNÁCH

V roce 2006 bylo v Povodí Vltavy, s.p., v provozu  17 malých vodních elektráren o celkovém 
instalovaném výkonu 18,4  MW. Celková výroba elektřiny v tomto roce dosáhla 73, 7 GWh. Ve 
druhém čtvrtletí byla uvedena do provozu nová malá vodní elektrárna Vraňany s instalova-
ným výkonem 2,5 MW.

Výroba elektrické energie v malých vodních
 elektrárnách za rok 2006

Klabava
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PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD

Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pokra-
čoval v roce 2006 v přípravných pracech na zpracování těchto plánů podle příslušných ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, jakož i podle Metodického návodu odboru 
vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro postup pořizovatelů plánů oblastí povodí 
a dalších subjektů podílejících se na procesu plánování v ob-
lasti vod v roce 2006 ve smyslu ustanovení § 24 a 25 vodního 
zákona a pro postup subjektů při zajištění činností souvisejí-
cích s přípravou, zavedením a zpracováním programů moni-
toringu a podáváním zpráv Evropské komisi podle Směrnice 
2000/60/ES (Rámcová směrnice vodní politiky ES) a § 21 záko-
na č.254/2001 Sb. (Metodický návod 2006).
Hlavním úkolem  v  roce 2006 v rámci pořizování  Plánu 
oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky 
a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy bylo sestavení, projednání 
a schválení Časového plánu a programu prací  pro zpraco-
vání výše uvedených plánů  oblastí povodí. 
Časové plány byly, po zapracování stanovisek ústředních vo-
doprávních úřadů, předány příslušným krajským úřadům ke 
schválení a k 31. říjnu 2006 byly všechny tři předložené časové 
plány schváleny.
Dalším významným úkolem bylo sestavení návrhů progra-
mů provozního monitoringu povrchových vod pro každou 
oblast povodí, vycházejících z Rámcového programu monito-
ringu, ve spolupráci s ČHMÚ, VÚV TGM, ZVHS, AOPK ČR a ČIŽP.
Návrhy programů provozního monitoringu povrchových vod 
pro oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy byly 
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Vývoj vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5 v oblasti povodí Horní Vltavy, 
Berounky a Dolní Vltavy v letech 1991 – 2005

Vltava, Mokrsko

oblast povodí Horní Vltavy oblast povodí Berounky oblast povodí Dolní Vltavy Celkem

V roce 2006 probíhala vynikající spolupráce s příslušnými kraji, krajskými 
úřady a s Asociací krajů České republiky. Výstupy přípravných prací za rok 
2006 byly projednány komisemi pro plány oblastí povodí Horní Vltavy, Be-
rounky a Dolní Vltavy na jejich společných zasedáních v dubnu a v listo-
padu 2006. 
Při pořizování Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí 
Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy probíhala v roce 2006 také 
úzká spolupráce nejen s pořizovateli dalších plánů oblastí povodí v České 
republice, ale prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Labe 
(MKOL) také s německými a rakouskými partnery v rámci pořizování „me-
zinárodního plánu povodí Labe“. 

v požadovaném termínu předány ke stanovisku  Ministerstvu životního 
prostředí a Ministerstvu zemědělství. V prosinci 2006 byly všechny tři ná-
vrhy programů provozního monitoringu povrchových vod schváleny Mi-
nisterstvem životního prostředí.
V roce 2006 byly zahájeny, ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady, 
práce na sestavení předběžného přehledu významných problémů naklá-
dání s vodami, zjištěných v každé oblasti povodí, a dále pokračovaly prá-
ce zaměřené zejména na informační podporu procesu pořizování plánů 
oblastí povodí, na problematiku revitalizačních opatření, ochrany před 
povodněmi, zapojení veřejnosti a významných uživatelů vod do procesu 
pořizování příslušných plánů oblastí povodí.
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VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE

V roce 2006 byly sestaveny tři samostatné vodohospodářské bilance mi-
nulého roku,  a to Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Horní Vltavy 
za rok 2005, Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Berounky za rok 
2005 a Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2005.  
Výstupy vodohospodářské obsahují hodnocení množství povrchových vod, 
hodnocení jakosti povrchových vod a hodnocení množství a jakosti pod-
zemních vod. Prostřednictvím internetových stránek Povodí Vltavy, s.p., 
jsou tyto zprávy zpřístupněny veřejnosti. Podkladem pro zpracování vodo-
hospodářské bilance byly také údaje o odběrech a vypouštění vod a údaje 
o vzdouvání a akumulaci  povrchových vod, ohlášené provozními subjekty.
Údaje ohlášené povinnými subjekty za rok 2005 jsou součástí informačního sys-
tému veřejné správy a uloženy na Vodohospodářském  informačním  portálu.

Vývoj množství odebraných povrchových vod v oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky
a Dolní Vltavy v letech 1991 - 2005

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

rok

m
no

žs
tv

í [
m

il.
m3 /ro

k]

Vývoj množství odebraných podzemních vod v oblasti povodí Horní Vltavy, Berounky
a Dolní Vltavy v letech 1991 - 2005
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Vývoj množství vypoušt�ných odpadních a d�lních vod v oblasti povodí Horní Vltavy,
Berounky a Dolní Vltavy v letech 1991 - 2005
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Vývoj množství odebraných povrchových vod v oblasti povodí Horní Vltavy, 
Berounky a Dolní Vltavy v letech 1991 – 2005

Vývoj množství vypouštěných odpadních a důlních vod v oblasti povodí Horní Vltavy, 
Berounky a Dolní Vltavy v letech 1991 – 2005

Vývoj množství odebraných podzemních vod v oblasti povodí Horní Vltavy, 
Berounky a Dolní Vltavy v letech 1991 – 2005

oblast povodí Horní Vltavy oblast povodí Berounky oblast povodí Dolní Vltavy Celkem

oblast povodí Horní Vltavy oblast povodí Berounky oblast povodí Dolní Vltavy Celkem

oblast povodí Horní Vltavy oblast povodí Berounky oblast povodí Dolní Vltavy Celkem
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HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ POVRCHOVÝCH VOD ZA ROK 2005 

Vodohospodářská bilance množství povrchových vod za rok 2005 byla sestavena pro 22 profilů v oblasti povodí Horní Vltavy, 21 profilů v oblasti povodí 
Berounky a 10 profilů v oblasti povodí Dolní Vltavy. Bilanční hodnocení   bylo v roce 2005 ve všech třech oblastech povodí příznivé a výsledky bilanční-
ho hodnocení odpovídají hydrologické situaci roku 2005. Výjimku tvoří hodnocení pod vodárenskými nádržemi Nýrsko na Úhlavě (v kontrolním profilu 
Stará Lhota na Úhlavě byl vyhodnocen bilanční stav neuspokojivý ve dvou měsících roku) a Švihov na Želivce (v kontrolním profilu Soutice na Želivce byl 
vyhodnocen bilanční stav neuspokojivý v jednom měsíci roku). Nádrže hospodaří podle schválených manipulačních řádů, přednostně na zabezpečování  
zásobování obyvatel pitnou vodou.

HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBDOBÍ 2004  2005 

V období let 2004 až 2005 byla v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy sledována jakost povrchových vod celkem u 180 vodních toků, ve 
400 odběrových profilech. Hodnocení jakosti povrchových vod bylo podrobněji zaměřeno na 27 nejvýznamnějších  vodních toků v celém povodí Vltavy  
se sledováním  ve 186 profilech. Při hodnocení základních ukazatelů jakosti vody podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., byly hodnoty imisních standardů 
(jako C

90
) dodrženy u BSK

5
 (6 mg/l) u 77 % profilů, u CHSK

Cr
 (35 mg/l) u 76 % profilů, u amoniakálního dusíku (0,5 mg/l) u 77 % profilů, u dusičnanového 

dusíku (7 mg/l) u 81 % profilů, ale u celkového fosforu (0,15 mg/l) pouze u 27 % profilů.
Jakost povrchových vod ve vodních tocích v celém povodí Vltavy v letech 2004 až 2005 se nijak výrazně nezměnila proti předcházejícímu dvouletí. V uzá-
věrových profilech největších vodních toků byl z hlavních ukazatelů jakosti zaznamenán velmi mírný pokles u BSK

5
 (Vltava, Berounka, Sázava, Lužnice, 

Otava), celkového fosforu (Vltava, Berounka, Radbuza) a amoniakálního dusíku (Otava). Z dalších ukazatelů jakosti vody ustal dřívější nárůst v ukazateli 
chlorofyl-a v dolních úsecích Sázavy, Berounky a Vltavy. Jakost vody těchto vodních toků v tomto ukazateli však stále odpovídá až nejhorší V. třídě. Tento 
stav je způsoben stále ještě vyššími koncentracemi anorganických živin v povrchových vodách (zvláště fosforu).

HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD ZA ROK 2005 

V roce 2005 bylo 73 % odebrané podzemní vody využito pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.  V hydrogeologických rajonech krystali-
nika, proterozoika, paleozoika a v hydrogeologických rajonech vybraných pánví  (jihočeské pánve, Rakovnická pánev a Kladenská pánev) bylo provedeno 
také hodnocení množství podzemních vod  pro vybraná hydrologická povodí. Výsledky hodnocení množství podzemních vod shrnout tak, že v hydrogeo-
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logických rajonech skupiny krystalinika, proterozoika a paleozoika není třeba s přihlédnutím k místním podmínkám požadovat žádná významná omezení. 
Naopak v hydrogeologických rajonech jihočeských pánví je vzhledem k výsledkům bilančního a modelového hodnocení potřeba zavedení regulačních 
opatření. 
V oblasti povodí Horní Vltavy významné hydrogeologické rajony jsou situovány v terciárních a křídových sedimentech jihočeských pánví (214 - Třeboňská 
pánev - jižní část, 215 - Třeboňská pánev –  severní část a 216 - Budějovická pánev). Tyto hydrogeologické rajony patří z hlediska množství a jakosti odebíra-
né podzemní vody k nejvíce využívaným hydrogeologickým strukturám a  odběry podzemních vod v roce 2005 téměř dosáhly hodnoty přírodních zdrojů, 
čímž byl docílen limitní stav možnosti využití zastižených vodních útvarů. Proto zajišťuje Povodí Vltavy, s.p.,  ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského 
kraje a významnými odběrateli podzemní vody již několik let modelové řešení bilančního hodnocení zásob a jakosti podzemní vody v těchto rajonech. 
Z výsledků modelového řešení vyplývá, že vydaná povolení k nakládání s vodami v některých lokalitách jihočeských pánví dosahují využitelné vydatnosti 
množství podzemních vod v daných  hydrogeologických strukturách (České Budějovice, Stropnický příkop, horusická linie – dolní Bukovsko). Z tohoto dů-
vodu jsou od roku 2002  v rámci nově vydávaných povolení k nakládání s podzemními vodami stanoveny regulační podmínky odběrů podzemních vod, 
spočívající v omezení množství odebírané podzemní vody, ve stanovení minimální hladiny, případně i minimálního zůstatkového průtoku. 
V oblasti povodí Berounky bylo nepříznivé  hodnocení u  hydrogeologického rajonu Plzeňská pánev, kde velikost odběrů v roce 2005 překročila velikost 
základního odtoku. Proto byl následně tento rajon bilančně hodnocen i v měsíčním kroku. Podle výsledků měsíčního hodnocení došlo k mírnému stavu 
napjatosti pouze v měsíci srpnu 2005.
V oblasti povodí Dolní Vltavy   k  nejintenzivněji využívaným hydrogeologickým rajonům v roce 2005 v této oblasti povodí patřil hydrogeologický rajon 
625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Z výsledků bilančního hodnocení množství podzemních vod vyplývá, že v této oblasti jako 
celku nejsou nutná, z hlediska množství odebírané podzemní vody, žádná omezení.
Výsledky hodnocení jakosti  vod se provádí porovnáním charakteristických hodnot zjištěných ukazatelů (vypočtených z naměřených hodnot) s limitními 
hodnotami ukazatelů jakosti podzemních vod. 

OCHRANA MNOŽSTVÍ A JAKOSTI VOD 

V roce 2006 byla ochrana vodních poměrů, ochrana vod a hospodárné využívání vodních zdrojů zajišťováno především prostřednictvím rozsáhlé vyjadřo-
vací činnosti Povodí Vltavy, s.p., k záměrům plánovaným na celém území povodí Vltavy.
Nejzávažnějším problémem ochrany množství a jakosti vod patřilo systematické řešení problematiky povolení k odběrům povrchových a podzemních 
vod a vypouštění odpadních vod, jejichž platnost končí k 1.1.2008, a to zejména v bilančně napjatých a  pasivních oblastech. Významná stanoviska správce 
povodí byla zpracována k žádostem o povolení k vypouštění odpadních vod Jaderné elektrárny Temelín, o povolení k odběru povrchové vody z vodáren-
ské nádrže Švihov, o povolení k odběrům podzemních vod z vodních zdrojů jihočeské vodárenské soustavy nebo o povolení k odběru podzemní vody pro 
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Budějovický Budvar, n.p., a řadě dalších. Celkem bylo Povodím Vltavy, s.p., v roce 2006 vydáno přes 8400 stanovisek, vyjádření a sdělení správce povodí pro 
činnost vodoprávních  úřadů všech stupňů.
Odborná úroveň vyjadřovací činnosti byla podpořena zpracovanými odbornými podklady, např. roční zprávou Jihočeské pánve – bilance zásob podzemních 
vod  a jejich jakosti,  V. etapou prací  Obsah radioaktivních látek ve vodní nádrži Orlík a jejich přítocích po zahájení provozu Jaderné elektrárny Temelín, aktuál-
ními verzemi Územně technických podkladů využití vodní plochy a břehových pozemků vodních nádrží Hněvkovice, Kořensko, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané 
a Hracholusky. Byla rovněž zpracována Metodika pro zpracování dokumentace ochranných pásem II. stupně – zón diferencované ochrany vodárenských nádrží, 
jako podklad pro pokračování prací při zajištění speciální ochrany těchto vodních zdrojů. Nadále pokračují vodoprávní řízení týkající se stanovení nových 
ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce a Římov na Malši.

VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE

Hlavním úkolem vodohospodářských laboratoří v roce 2006  bylo pravidelné sledování jakosti tekoucích i stojatých vod na celém území povodí Vltavy. 
Tuto činnost vykonávaly dlouhodobě jak pro vlastní podnik, tak i pro další  významné odběratele - Český hydrometeorologický ústav a Zemědělskou vo-
dohospodářskou správu. Výsledky monitoringu jakosti vody byly prezentovány na webových stránkách Povodí Vltavy, s.p., Ministerstva zemědělství, Čes-
kého hydrometeorologického ústavu a Zemědělské vodohospodářské správy.  Na úseku odpadních vod, vedle kontrolní činnosti organizované Povodím 
Vltavy, s.p.,   byla po několikaleté přestávce obnovena kontrolní činnost ze strany Státního fondu životního prostředí České republiky. Vodohospodářské 
laboratoře Povodí Vltavy, s.p., získaly statut kontrolních laboratoří pro tuto oblast.

EKONOMIKA A FINANCE 

V roce 2006 Povodí Vltavy, s.p.,  dosáhlo zisku ve výši  177 869 tis. Kč, což je podstatně více, než předpokládal plán.
Na výši hospodářského výsledku měl zásadní vliv prodej jedenácti dvanáctin stavební části malé vodní elektrárny Miřejovice.
Bylo docíleno celkových tržeb ve výši 1 123 478 tis. Kč.
Příznivě se vyvíjely zejména tržby za  spoluužívání vodních děl Vltavské kaskády, plán byl překročen i u tržeb za odběry povrchové vody a výkony labora-
toří. 
Celkové náklady činily 945 609 tis. Kč.
Další skutečnosti důležité pro hospodářský vývoj Povodí Vltavy, s.p., v roce 2006 jsou obsaženy v roční účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy. 
V oblasti výzkumu a vývoje se Povodí Vltavy, s.p., účastnilo řešení ve dvou grantových projektech ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým.
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V roce 2006 byly uhrazeny veškeré splátky vyplývající z úvěrových smluv. 
Ukončeno bylo  splácení dvou úvěrů poskytnutých na nápravu škod způ-
sobených povodní v roce 2002.
Podnik vzhledem ke svému charakteru nemá organizační složku v zahra-
ničí.
Hospodářská i finanční situace Povodí Vltavy, s.p.,  byla v roce 2006 velmi 
dobrá, což je předpokladem pro budoucí úspěšný vývoj. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
vodárenská 207,96 192,81 185,07 171,93 168,11 173,93 164,11 160,69 161,74
ostatní (pr�mysl./teplár./elektr.) 102,50 85,02 80,70 82,28 87,53 101,37 99,10 91,46 94,42
chladící 13,80 16,66 10,97 10,71 12,09 12,28 12,93 11,09 8,24
závlahy - 0,40 0,01 - 0,03 0,07 0,07 0,66 0,95
celkem odebrané 324,33 294,88 276,75 264,92 267,76 287,65 276,20 263,89 265,35
z toho zpoplatn�né 286,81 276,63 264,80 266,92 286,89 274,08 262,53 263,69

v roce 1998 a 2001 odb�ry pro zem�d�lské ú�ely nedosáhly mil m3

od kv�tna 2000 byly odb�ry vod pro závlahy od plateb osvobozeny
od 1.1.2002 zpoplatn�n odb�r vody pro závlahy (platnost nového vodního zákona)
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Odběry povrchové vody (mil. m3)

vodárenská 207,96 192,81 185,07 171,93 168,11 173,93 164,11 160,69 161,74
ostatní (pr�mysl./teplár./elektr.) 102,50 85,02 80,70 82,28 87,53 101,37 99,10 91,46 94,42
chladící 13,80 16,66 10,97 10,71 12,09 12,28 12,93 11,09 8,24
závlahy - 0,40 0,01 - 0,03 0,07 0,07 0,66 0,95

é

celkem odebrané 324,33 294,88 276,75 264,92 267,76 287,65 276,20 263,89 265,35
z toho zpoplatn�né 286,81 276,63 264,80 266,92 286,89 274,08 262,53 263,69
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OBCHODNÍ POLITIKA

V roce 2006 v souladu s přijatou Strategií Povodí Vltavy, státní podnik, pokračovalo plnění jednoho z hlavních úkolů a to zlepšení péče o zákazníky – odbě-
ratele povrchové vody. Došlo k jejich častějšímu kontaktování s cílem poznat jejich případné problémy spojené se zajištěním odběrů povrchové vody. Tato 
oboustranná spolupráce přináší možnost připravit kvalitní podklady pro stanovení jednotkové ceny za odběr povrchové vody pro další rok s půlročním před-
stihem. Dává také možnost odběratelům kategorie vodárenské odběry včas projednat se zastupitelstvy měst a obcí cenu vodného bez časového tlaku.
K zajištění rozhodujícího podílu na tržbách bylo uzavřeno 147 smluv na odběry povrchové vody s celkovým objemem odebrané vody 263,68 mil. m3. Ve 
srovnání s rokem 2005 došlo v roce 2006  k nepatrnému nárůstu  zpoplatněných odběrů  povrchové vody o 0,44 %, což v absolutním vyjádření činí 1,16 
mil. m3.  Z toho představoval nárůst odběru povrchové vody pro vodárenské účely o 0,65 % ( 1,05 mil. m3) a pro průmyslové a energetické účely 6,77 %  
(2,96 mil. m3). Pokles v odběru byl zaznamenán u odběru  povrchové vody pro chladicí účely o 25,67 % ( 2,85 mil. m3). 
V roce 2006 pokračovalo Povodí Vltavy, s.p., v důsledném uplatňování výběrových řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, s důrazem na 
transparentnost vlastního výběrového řízení, realizovaného formou veřejných nebo neveřejných zakázek. Obdobný postup byl uplatňován při prodeji 
nepotřebného  majetku.

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

K 31.12.2006 v Povodí Vltavy, s.p., bylo zaměstnáno 527 mužů a  305 žen, tj. celkem 832 osob. Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2006 činil 811.
Povodí Vltavy, s.p., nadále věnoval významnou pozornost vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou odborných a jazykových kurzů a za-
jišťováním jejich aktivní účasti na odborně zaměřených akcích,  např. konferencích, seminářích, pracovních setkáních ap. Náklady na všechny uskutečněné 
procesy školení a výchovy zaměstnanců dosáhly výše  2,128 mil. Kč.
Sociální náklady Povodí Vltavy, státní podnik, činily 11,685 mil. Kč a  z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb bylo vynaloženo 9,670  mil. Kč. 
V rámci závodní preventivní péče v roce 2006 bylo vynaloženo 0,355 mil. Kč a v zařízeních závodní preventivní péče se zdravotním lékařským prohlídkám 
podrobilo 480 zaměstnanců. Současně Povodí Vltavy, s.p.,  zabezpečil skupinám zaměstnanců pracujícím v terénu očkování proti klíšťové encefalitidě 
a očkování proti hepatitidě. Všem zaměstnancům byly poskytnuty vitamínové prostředky jako prevence před onemocněním v hodnotě 82 tis. Kč.
Ve druhém čtvrtletí 2006 byly provedeny na všech pracovištích komplexní prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a preventivní protipožární 
prohlídky; zjištěné nedostatky byly operativně odstraněny. Náklady na poskytnuté ochranné pracovní prostředky zaměstnancům dosáhly 1,849 mil. Kč.
Kolektivní smlouva za rok 2005 byla vyhodnocena a konstatováno její splnění 24. ledna 2006. Na tomtéž kolektivním vyjednávání byla podepsána Kolek-
tivní smlouva na rok 2006. Kolektivní vyjednávání pro rok 2007 bylo zahájeno vedením Povodí Vltavy, s.p., dne 3. listopadu 2006.
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Generální ředitel Povodí Vltavy, s.p., a ostatní vedoucí pracovníci se setkali na  akci k připomenutí 40. výročí od založení podniků Povodí v listopadu 2006 
v Praze. Toto setkání přispělo k lepší komunikaci vedení se zaměstnanci.

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

Významnou událostí roku 2006 byl 12. Magdeburský seminář o ochraně vod, který se konal v gesci Povodí Vltavy, státní podnik, v Českém Krumlově ve 
dnech 10. - 13.10.2006, a jehož hlavním tématem byla Rámcová směrnice o vodách. Záštitu nad seminářem převzali ministryně zemědělství ČR a hejtman 
Jihočeského kraje. Téměř 300 vodohospodářů z České republiky, Spolkové republiky Německo, Slovenské republiky, Polska, Rakouska a Maďarska, což byl 

Kvalifikační struktura zaměstnanců Povodí Vltavy, státní podnik, v roce 2006 Věková struktura zaměstnanců Povodí Vltavy, státní podnik, v roce 2006
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rekordní počet, mělo možnost v průběhu prvních tří dnů semináře vyslechnout a diskutovat 50 odborných přednášek a seznámit se s dalšími 70 odbor-
nými příspěvky prostřednictvím posterových prezentací. Čtvrtý den byl věnován odborným exkurzím na vodní díla Lipno I a II, na technickou památku jez 
Huber-Lutz v Loučovicích, na vodní díla Hněvkovice a Kořensko, do Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín, na Novou řeku v povodí Lužnice a na 
rybník Rožmberk.
Na březích Orlické přehrady proběhla v květnu 2006 rozsáhlá akce, nazvaná Čistý Orlík, jejímž cílem bylo vyčistit břehy nádrže od neorganických napla-
venin.  Akce se osobně zúčastnil ministr zemědělství a další představitelé ministerstva. Sešlo se přibližně 1100 lidí, celkový objem nasbíraného odpadu 
přesáhl 22 tun.  
Tradičně se konal Den otevřených dveří ve vodohospodářských laboratořích Plzeň při příležitosti Světového dne vody. 
Pokud jde o vztahy s médii,  nejvíce příspěvků o Povodí Vltavy, s.p., publikovala média v březnu – dubnu a v květnu – červnu,  a to v souvislosti se vzestupy 
vodních hladin. Převažovaly příspěvky bez hodnotového zabarvení a  pozitivní zprávy, které oceňovaly zejména Povodí Vltavy, s.p.,  v souvislosti s čištěním 
vodních toků a jejich okolí,  při řešení obtížných situací během zvýšení vodních hladin. 

Den otevřených dveří v Plzni Čištění břehů vodní nádrže Orlík
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Velice významným aspektem v oblasti styku s médii a s veřejností bylo 
zkvalitnění, oživení  a rozšíření spektra průběžně poskytovaných aktu-
álních informací na  webových stránkách Povodí Vltavy, s.p. Jak vyplývá 
z denního monitoringu médií, rostoucí pozornost internetovým stránkám 
Povodí Vltavy, s.p., věnovali redaktoři hlavně regionálních deníků, ale i tý-
deníků,  rozhlasových a televizních zpravodajských a publicistických pořa-
dů. Z denního monitoringu je také patrné, že aktuální informace o situaci 
na vodních tocích a vodních dílech operativně podávali tisku a dalším mé-
diím, ale i přímo konkrétním respondentům,  zaměstnanci všech vodohos-
podářských dispečinků, vodohospodářských laboratoří, jednotliví hrázní a 
další zaměstnanci Povodí Vltavy, s.p.  Největší zájem o internetové stránky 
byl registrován  při březnové povodňové situaci, kdy bylo zaznamenáno 
přes 90 tisíc přístupů. 
Čtyři vydání podnikového  zpravodaje  Racek  v roce 2006 přispěla k lepší 
vnitřní  komunikaci a informovanosti zaměstnanců.  

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2007

Povodí Vltavy, státní podnik, se bude nadále zaměřovat na úkoly, které pro 
něj vyplývají z jeho funkce správce povodí, správce vodních toků a správce 
majetku státu, se kterým má právo hospodařit.
V rámci uložených činností  budou aktivity zaměřeny zejména na
• odstraňování škod po povodních roku 2006,
• program prevence ochrany před povodněmi,
• pořizování Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Be-

rounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,
• nakládání s vodami v rámci soustavy vodních toků a vodních děl.
V návaznosti na hospodářský výsledek roku 2006 a projednané dodavatelsko-odběratelské vztahy pro rok 2007 se finanční situace v roce 2007 očekává 
příznivá.
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VÝROKY AUDITORA
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ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2006

R O Z V A H A
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31. 12. 2006 Povodí Vltavy, státní podnik
č. 500/2002Sb. (v celých tisících Kč) Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Rok Měsíc IČ
2006 12 7088995

označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč. období
a b c Brutto  1 Korekce  2 Netto  3 Netto  4

AKTIVA CELKEM                                                                                                                                   (ř. 02 + 03 +31 + 63) = ř.67 001 11 878 354 -5 457 550 6 420 804 6 225 596

B. Stálá aktiva                                                                                                                                                                 (ř. 04 + 13 + 23) 003 11 382 076 -5 428 959 5 953 117 5 933 733
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                                                                    (ř. 05 až 12) 004 125 335 -54 339 70 996 55 420

3. Software 007 55 553 -47 488 8 065 10 337

4. Ocenitelná práva 008 0 -191 159 228

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 19 732 -6 660 13 072 10 574

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 49 700 0 49 700 34 281

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                                                                                                                                         (ř. 14 až 22) 013 11 256 080 -5 374 620  5 881 460 5 877 652

B. II. 1. Pozemky 014 762 197 0 762 197 758 274

2. Stavby 015 9 426 850 -4 812 458 4 614 39 4 524 825

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 015 505 -562 162 453 343 389 126

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 267 0 267 267

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 50 927 0 50 927 157 404

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 334 0 334 47 756

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

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

C. Oběžná aktiva                                                                                                                                                  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 494 604 -28 591 466 013 290 824

C. I. Zásoby                                                                                                                                                                                     (ř. 33 až 38) 032 4 929  0 4 929 5 069 

C. I. 1. Materiál 033 4 912 0 4 912 5 044

5. Zboží 037 17 0 17 25 

C. II. Dlouhodobé pohledávky                                                                                                                                                   (ř. 40 až 47) 039 998 0 998 1 012

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 996 0 996 1 012

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 2 0 2 0

C. III. Krátkodobé pohledávky                                                                                                                                                    (ř. 49 až 57) 048 219 237 -28 591 190 646   190 120

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 187 589   -28 591  158 998 146 606

6. Stát - daňové pohledávky 054 11 120 0 11 120 25 475

7. Ostatní poskytnuté zálohy 055 5 982   0 5 982 5 478

8. Dohadné účty aktivní 056 770  0 770 585

9. Jiné pohledávky 057 13 776  0 13 776 11 976

C. VI. Krátkodobý finanční majetek                                                                                                                                          (ř. 59 až 62) 058 269 440 0 269 440 94 623

C. VI. 1. Peníze 059 1 192 0 1 192 1 547 

2. Účty v bankách 060 268 248 0 268 248 93 076

D. I. Časové rozlišení                                                                                                                                                                    (ř. 64 až 66) 063 1 674 0 1 674   1 039 

D. I. 1. Náklady příštích období 064 879 0 879 1 039

3. Příjmy příštích období 066 795 0 795 0

Kontrolní číslo                                                                                                                                                                      (ř. 01 až 61) 999 47 511 742 -21 830 200 25 681 542 24 901 345 
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označ. PASIVA řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období
a b c 5 6

PASIVA CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                (ř. 69 + 85 + 118) = ř.001 067 6 420 804  6 225 596

A. Vlastní kapitál                                                                                                                                                                                                                                               (ř. 69 + 72 + 78 + 81 + 84) 068 5 990 858 5 824 404
A. I. Základní kapitál                                                                                                                                                                                                                                                                           (ř. 70 až 72) 069 5 592 863 5 589 825
A. I. 1. Základní kapitál 070 5 592 863 5 589 825

A. III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku                                                                                                                                                                                                (ř. 79 + 80) 078 220 126 200 203

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 43 672 42 171

2. Statutární a ostatní fondy 080 176 454 158 032

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)                                                                 (ř. 01 - 69 - 72 - 78 - 81 - 84 - 118)=ř.61 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 084 177 869 34 376

B. Cizí zdroje                                                                                                                                                                                                                                                             (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 429 746 400 427

B. I. Rezervy                                                                                                                                                                                                                                                                                           (ř. 87 až 90) 086 29 367 35 434

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů 087 29 367 35 434

B. II. Dlouhodobé závazky                                                                                                                                                                                                                                                                 (ř. 92až 101) 091 139 413 83 820 

10. Odložený daňový závazek 101 139 413 83 820

B. III. Krátkodobé závazky                                                                                                                                                                                                                                                               (ř. 103 až 113) 102 129 295 134 808

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 79 677 84 151

5. Závazky k zaměstnancům 107 17 077 17 267

6. Závazky za sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 10 028 10 440

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 3 175 3 596 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 772 720 

10. Dohadné účty pasivní 112 5 779 4 857

11. Jiné závazky 113 12 787 13 777

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci                                                                                                                                                                                                                                                (ř. 115 až 117) 114 131 671 146 365

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 111 614 107 639

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 20 057 38 726

C. I. Časové rozlišení                                                                                                                                                                                                                                                                        (ř. 119 + 120) 118 200 765

C. I. 1. Výdaje příštích období 119 28 17 
2. Výnosy příštích období 120 172 748

Kontrolní číslo                                                                                                                                                                                                                                                                            (ř. 67 až 120) 999 25 505 147 24 867 243

Schváleno dne:
12. 2. 2007

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznamfyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Ing. František Hladík

Právní forma účetní jednotky:
státní podnik

Předmět podnikání:
výkon správy povodí

Poznámka:
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V Ý K A Z  Z I S K U  A  Z T R Á T Y
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31. 12. 2006 Povodí Vltavy, státní podnik
č. 500/2002Sb. (v celých tisících Kč) Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Rok Měsíc IČ
2006 12 7088995

označení TEXT Čís. řád. Skutečnost v  účetním období
a b c sledovaném  1 minulém  2

I. Tržby za prodej zboží 01 222 368
A. Náklady vynaložené za prodané zboží 02 222 368

II. Výkony                                                                                                                                                                                                                                                                                   (ř. 05 + 06 + 07) 04 871 865 815 371
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 863 599 806 386

3. Aktivace 07 8 266 8 985
B. Výkonová spotřeba                                                                                                                                                                                                                                                                       (ř. 09 + 10) 08 369 233 450 240
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 52 257 52 456
B. 2. Služby 10 316 976 397 784

+ Přidaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 502 632 365 131
C. Osobní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                             (ř. 13 až 16) 12 313 612 292 449
C. 1. Mzdové náklady 13 222 233 207 577
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění 15 79 653 74 593
C. 4. Sociální náklady 16 11 726 10 279
D. Daně a poplatky 17 9 055 2 430
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 175 105 162 624

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 218 964 15 790
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 218 844 15 786

2. Tržby z prodeje materiálu 21 120 4
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 8 891 4 463
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 8 888 4 458

2. Prodaný materiál 24 3 5
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 -5 013 20 258

IV. Ostatní provozní výnosy 26 27 759 157 655
H. Ostatní provozní náklady 27 14 191 16 524

* Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                                                    [ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 22 -(+/-25) + 26 + (-27) - (-28)] 30 233 514 39 828
X. Výnosové úroky 42 4 593 1 057

N. Nákladové úroky 43 4 314 4 051
XI. Ostatní finanční výnosy 44 75 76

O. Ostatní finanční náklady 45 406 420
* Finanční výsledek hospodaření                                                                                                          [ř. 31 - 32 + 33 + 37- 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)] 48 -52 -3 338

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                                                                                                                                                                                                               (ř. 50 + 51) 49 55 593 2 114
2. -odložená 51 55 593 2 114

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                                                                                                                                                                                                     (ř. 30 + 48 - 49) 52 177 869 34 376
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                                                                                                                                                                                                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 177 869 34 376

**** Výsledek hospodaření před zdaněním                                                                                                                                                                                                                             (ř.60+49+55) 61 233 462 36 490
Kontrolní číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                (ř. 01 až 60) 999 5 232 539 4 033 548

Schváleno dne:
12. 2. 2007

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Ing. František Hladík

Právní forma účetní jednotky:
státní podnik

Předmět podnikání:
výkon správy povodí

Poznámka:
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C A S H  F L O W
 v plném rozsahu k 31. 12. 2006 Povodí Vltavy, státní podnik
 (v celých tisících Kč) Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Číslo řádku IKF Rok Měsíc IČO
01 801 095 2006 12 70889953

12/2006 12/2005

P. Stav pen.prost.a ekviv. na zač.úč.období 94 623 117 089
Z. Úč. zisk/ztráta z bež.čin. před zdaněním 233 462 36 491
A.1 Úpravy o nepeněžní operace -39 439 174 629

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 175 808 162 705

A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv, přech.účtů  A,P -5 013 20 258

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -209 956 -11 328

A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -278 2 994

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti 194 023 211 120

A.2 Změna stavu pracovního kapitálu -26 808 -71 461

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -2 201 -45 213

A.2.2 Změna stavu krátkodob.závazků z provozní činnosti -24 747 -26 129

A.2.3 Změna stavu zásob 140 -119

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  167 215 139 659

A.3 Výdaje z plateb úroků mimo kapitalizované úroky -4 314 -4 051

A.4 Přijaté úroky 4 592 1 057

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 167 493 136 665

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -201 042 -211 859

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 218 844 15 786

B.*** Čistý pen. tok vztahující se k invest.čin 17 802 -196 073

C.1 Změna stavu dlouhodobých závazků 3 975 47 242

C.2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky -14 453 -10 300

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů -14 453 -10 300

C.*** Čistý peněžní tok vztah. se k finanční činnosti -10 478 36 942

F. Čisté zvýšení (snížení) pen. prostředků 174 817 -22 466

R. Stav pen.prostř. a ekviv. na konci období 269 440 94 623

Odesláno dne:

12.2.2007

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou

Ing. František Hladík

Osoba odpovědná za účetnictví
( jméno a podpis )

Ing. Miloslav Novák

Osoba odpovědná za účetní
závěrku ( jméno a podpis )

Ing. Marcela Kůsová
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P Ř E H L E D  O  Z M Ě N Á C H  V L A S T N Í H O  K A P I T Á L U
  Povodí Vltavy, státní podnik
k 31. 12. 2006 (v celých tisících Kč) Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Položka vlastního kapitálu Stav k 1.1.2006 Přírůstky Úbytky Převody Stav k 31.12.2006

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

Změny ZK 51 731 3 217 -179 0 54 769

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

Zákonný RF nezapsaný v OR 10 208 0 0 1 500 11 708

Fond odměn 513 0 -5 798 6 000 715

FKSP 3 853 1 231 -9 802 6 000 1 282

Sociální fond 990 0 -84 0 906

Fond investic 152 675 0 0 20 876 173 551

Ztráta účetních období ( 429) 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření roku 2005 34 376 0 0 -34 376 0

Výsledek hospodaření roku 2006 177 869 0 0 177 869

Součet (=rozvaha ř. 068) 5 824 404 182 317 -15 863 0 5 990 858

k 31. 12. 2005

Položka vlastního kapitálu Stav k 1.1.2005 Přírůstky Úbytky Převody Stav k 31.12.2005

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

Změny ZK 31 972 20 431 -672 0 51 731

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 6 000 0 0 4 208 10 208

Fond odměn 439 0 -5 926 6 000 513

FKSP 2 428 131 -4 506 5 800 3 853

Sociální fond 990 0 0 0 990

Fond investic 126 675 0 0 26 000 152 675

Ztráta účetních období ( 429) 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření roku 2004 42 008 0 0 -42 008 0

Výsledek hospodaření roku 2005 0 34 376 0 0 34 376

Součet (=rozvaha ř. 068) 5 780 570 54 938 -11 104 0 5 824 404

Schváleno dne:
12. 2. 2007

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Ing. František Hladík

Právní forma účetní jednotky:
státní podnik

Předmět podnikání:
výkon správy povodí

Poznámka:
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PŘÍLOHA K  ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 V PLNÉM ZNĚNÍ

I. Obecné údaje
1. Obchodní jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
 Identifikační číslo:  70 88 99 53
 Sídlo:  Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
 Právní forma: státní podnik
 Datum vzniku: 1. 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.

2. Předmět činnosti zapsaný v obchodním rejstříku  (v plném rozsahu):

Hlavní předmět činnosti: 
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjiš-
ťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Vltavy, a to v ob-
lasti 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 zá-
konů (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 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 hydroenergetických 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.

3. Popis organizační struktury a její změny

Organizační strukturu tvoří dle Organizačního řádu hlavní organizační jednotky, kterými jsou:
• útvar generálního ředitele, 
• technický úsek, 
• finanční úsek, 
• obchodní úsek,
• úsek správy povodí, 
• personální úsek,
• závod Horní Vltava se sídlem v Českých Budějovicích,
• závod Dolní Vltava se sídlem v Praze a
• závod Berounka se sídlem v Plzni.

Útvar generálního ředitele a úseky technický, finanční, obchodní, správy povodí a personální jsou 
součástí generálního ředitelství státního podniku se sídlem v Praze 5.
Organizační jednotky na generálním  ředitelství jsou vnitřně členěny na odborné útvary, závody 
na provozní střediska.
Základní organizační schéma je přiloženo (příloha č. 1).
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.
V průběhu roku 2006 se změnilo obsazení vrcholového vedení státního podniku. Od 1.1.2006 se 
stal ředitelem závodu Berounka Ing. Miloň Kučera a ředitelkou závodu Dolní Vltava Ing. Blanka 
Brožková. Došlo také k personálním  změnám ve složení dozorčí rady státního podniku. Konkrétní 
změny jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu.
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4. Statutární orgán   

Generální ředitel: Ing. František  Hladík

1.zástupce-finanční ředitel: Ing. Miloslav Novák
2.zástupce-ředitel pro správu povodí: RNDr. Petr Kubala
3.zástupce-technický ředitel: Ing. Václav Báča

5. Dozorčí rada:

předseda: Ing. Karel Mach   (do 28.2.2006)
 náměstek ministra zemědělství

 RNDr. Pavel Punčochář, CSc.  (od 5.4.2006)
 vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství

členové: Ing. Pavel Pešout
 náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny
 Ing. Milada Šmejkalová (do 31.1.2006)
 ředitelka odboru veřejné a kombinované dopravy Ministerstva dopravy
 Mgr. Vít Šimonovský (od 1.2.2006)
 ředitel odboru plavby a vodních cest Ministerstva dopravy
 RNDr. Pavel Punčochář, CSc.  (do 4.4.2006)
 vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství
 Ing. Daniel Pokorný (od 1.3.2006 do 18.10.2006)
 ředitel odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí 
 Ministerstva zemědělství
 Ing. Petr Bendl (od 10.10.2006)
 hejtman Středočeského kraje
 Ing. Blanka Brožková (od 1.1.2006)
 ředitelka závodu Dolní Vltava Povodí Vltavy, státní podnik   
 Ing. Zdeněk Zídek (od 1.1.2006)
 ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy, státní podnik 

II. Podíly v účetních jednotkách
Státní podnik nemá v žádné  obchodní společnosti ani v družstvu větší podíl na základním jmění 
než 20 %.

III. Zaměstnanci

celkem z toho řídící zaměstnanci

k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2005 k 31.12.2006

průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 812 811 45 43

mzdové náklady* 207 577 222233 32 151 32761

odměny členů statutárních orgánů společnosti* – – – –

náklady na sociální a zdravotní zabezpečení* 74 592 79653 11 583 11700

sociální náklady na zaměstnance bez civilní služby*) 10 280 11 726 566 576

z toho: platby důchodového připojištění* 1 788 2080 133 155

životní pojištění * 2 106 2479 89 102

údaje označené *) jsou v tis.Kč

IV. Plnění členům statutárních orgánů
Státní podnik neposkytuje půjčky a úvěry vrcholovému vedení ani členům dozorčí rady.

Na základě uzavřených manažerských smluv s řídícími zaměstnanci byla používána v souladu se 
zněním zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, část l., §6 odst.6., motorová vozidla pro služební 
a soukromé účely.

Ostatní plnění  poskytnutá řídícím  zaměstnancům činí ve  finančním vyjádření 842 tis.Kč, 
v tom:
1% vstupní ceny silničních motorových vozidel vč. DPH 622 tis.Kč,
spotřebované  pohonné hmoty pro soukromé účely 153 tis.Kč,
paušální náhrady za parkovné 62 tis.Kč,
poskytnuté služby a příspěvky 5 tis.Kč.

V. Informace o použitých účetních metodách, obecných 
účetních zásadách a způsobech oceňování
1. Způsob ocenění

a) Nakupované zásoby se oceňují cenou pořízení, která zahrnuje vedlejší náklady související 
s pořízením. Oceňování se provádí váženým aritmetickým průměrem počítaným průběžně. 
Vedlejšími náklady, které byly zahrnovány do pořizovacích cen materiálových zásob, byly 
především: doprava, manipulace, poštovné, balné.
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b) Hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje přímými náklady a výrobní režií, kte-
rá se počítá na základě hodinových zúčtovacích sazeb za odpracovanou dobu.

c) Podíly v bytovém družstvu nakoupené před 1.1.2002 byly oceněny cenou pořízení. 
d) Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek nabytý úplatně se oceňuje pořizovacími cenami.
e) Náklady na pořízení plánů oblastí povodí se posuzují jako tvorba jiného dlouhodobého 

nehmotného majetku, který je pořizován dodavatelsky s podílem vlastní režie. V roce 2006 
byly do nákladů na pořízení tohoto majetku aktivovány náklady zaúčtované v průběhu roku 
na útvar plánování v oblasti vod.

2. Oceňování reprodukční pořizovací cenou bylo v roce 2006 použito v případě nálezu ocelového 
pontonu na VD Miřejovice, který byl odplaven při povodni, vyřazen a nalezen při vypouštění 
zdrže, byl oceněn na 390 tis. Kč. Do majetku byl nově zařazen jez U Petrášků na Polečnici, oce-
něn znaleckým posudkem na 351 tis. Kč. Na VD Kamýk byly zařazeny dva přístřešky na nářadí 
postavené v minulých letech ve vlastní režii. Přístřešky byly oceněny s využitím zákona č.151/
1997 Sb., na celkovou částku 111 tis. Kč. 

3.  V roce 2006 nedošlo ke změnám oceňování a způsobu odepisování.
 

4. Opravné položky k majetku nebyly v roce 2006 vytvořeny s výjimkou změn opravných položek 
k pohledávkám popsaných v bodě VII. této Přílohy.

5. Účetní odpisy se provádějí rovnoměrně a účtují se jako měsíční . Při pořízení a vyřazení majetku 
se zaúčtuje část ročního odpisu odpovídající počtu měsíců, po které byl majetek v evidenci.  

Následující tabulka obsahuje roční odpisová procenta pro jednotlivé odpisové skupiny, resp. SKP 
u dlouhodobého hmotného  majetku (u staveb evidence dle CZ – CC). Odpisovou skupinou se 
rozumí skupiny dle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

odpisová skupina % odpisování % pro zvýš. vstupní cenu
1  kromě SKP: 28,6 25
341021 16 16
341022 16 16
341023 16 16
341025 16 16
3410412 16 16
3410421 16 16
2 13,4 12,5
3 kromě SKP:  6,9  6,7
2911222  5,0  5,0
4  3,4  3,4
5  kromě CZ-CC:  2  2
215123  1  1
2151491  1  1
215221  1  1
215231  1  1
2152411  1  1

Roční odpisové procento pro dlouhodobý nehmotný majetek je stanoveno jednotně na 20%, pro-
vádí se rovněž měsíční odpis.
1. Předměty z drahých kovů jsou v roce 2006 již odepsány.
2. Nepovinně odpisovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (s pořizovací cenou do 40, 

resp. 60 tis. Kč) je odepisován měsíčně s rozvržením rovnoměrných odpisů na dva roky. 
3. Při přepočtu údajů v cizích měnách se používá kurz, který je stanoven na úrovni směnného 

kurzu  České národní banky, platného v den uskutečnění daného případu. 
Zůstatky valutových pokladen se přepočítávají čtvrtletně v rámci inventury pokladen kurzem 
České národní banky platným v poslední den daného čtvrtletí. 
Pouze vyúčtování záloh na zahraniční služební cesty se provádí kurzem České národní banky ke 
dni poskytnutí zálohy (dle zákona č. 119/92 Sb. O cestovních náhradách).
Pohledávky v cizí měně – nevyúčtované zaplacené zálohy byly k 31.12.2006 přepočteny kurzem 
ČNB k tomuto datu.

4. Způsob stanovení reálné hodnoty
K 31.12.2006 státní podnik eviduje ve finančním majetku pouze podíly v bytovém družstvu na účtě 
063 ve výši 661 tis. Kč. Přecenění ekvivalencí nebylo provedeno proto, že nedošlo k významnému 
snížení vlastního kapitálu družstva a míry účasti státního podniku na tomto vlastním kapitálu. Sní-
žení hodnoty by navíc neodpovídalo cenové úrovni bytů v okolí, která je spíše vyšší.

VI.  Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1. Dotace poskytnuté v roce 2006
1.1. V rámci podprogramu Ministerstva zemědělství 229114 Odstraňování povodňových škod 

z roku 2006 bylo financováno 24 neinvestičních akcí v celkové výši 10 934 tis. Kč. 
1.2. V rámci podprogramu Ministerstva zemědělství 229 060 Prevence před povodněmi bylo v ro-

ce 2006 financováno 7 investičních akcí v celkové výši 2 675 tis. Kč. Jednalo se o:
a) 5 akcí na zpracování studií odtokových poměrů v celkové výši 645 tis. Kč;
b) zpracování studie území ohroženého zvláštní povodní Trnávka - Sedlice ve  výši 220 tis. Kč;
c) stavební práce na akci VD Lipno zvýšení retence ve výši 1 810 tis. Kč.

1.3. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury byly financovány akce Protipovodňový uzávěr PK 
Vraňany-Hořín a Vysokovázací prvky přístav Praha  - Holešovice. Investiční dotace byla poskyt-
nuta ve výši 38 191 tis. Kč.

1.4. Z ministerstva životního prostředí byla poskytnuta investiční dotace na akci Revitalizace Blani-
ce pod Osekami ve výši 2 204 tis. Kč.

1.5. Neinvestiční dotace na spoluřešitelství projektu ve spolupráci s ČVUT AQIUNpro  - Inteligentní 
dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářství. Dotace pro rok 2006 byla poskyt-
nuta Grantovou agenturou České republiky ve výši 345 tis. Kč.

1.6. Neinvestiční dotace na spoluřešitelství projektu Flamis  - Hodnocení účinků povodní a pro-
tipovodňová opatření na řece Lužnici v jižních Čechách. Projekt je realizován ve spolupráci 
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s ČVUT a financován ze Švýcarska. Práce na projektu byly v roce 2006 ukončeny, rozpočet ná-
kladů byl mírně překročen. Nárok na dotaci byl předepsán do výnosů v nasmlouvané výši 87 
tis. Kč, ve výši dosud nepřijatých prostředků bylo účtováno jako dohadná položka aktivní. Na 
účet Povodí Vltavy byly připsány zbývající prostředky ve výši 74 tis. Kč dne 30.1.2007.

2. Komentář k položkám výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty

2.1.  ř. 113 výkazu rozvaha – z toho částka ve výši              11 778 tis. Kč

Jedná se o jiné závazky vůči SFŽP ČR - úplaty od znečišťovatelů povrchových vod (ve výši 10 544 
tis. Kč) a odběratelů podzemních vod (ve výši 1 234 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.

ř. 57 výkazu rozvaha – z toho částka ve výši             11 628 tis. Kč

Jedná se o pohledávky vůči znečisťovatelům povrchových vod (ve výši 10 394 tis.Kč) a vůči odběra-
telům podzemních vod (ve výši 1 234 tis. Kč). 
Na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, začaly od roku 2002 poplatky za odběry podzemní 
vybírat místně příslušné finanční úřady obdobně jako v případě úplat od znečisťovatelů povrcho-
vých vod. Neuhrazené pohledávky vztahující se k roku 2001 a dřívějším byly ponechány k vymáhá-
ní státnímu podniku Povodí Vltavy. 
Rozdíl mezi pohledávkami vůči znečisťovatelům povrchových vod a závazky vůči SFŽP ČR ve výši 
150 tis. Kč tvoří splátka od Solo a.s., která byla odvedena SFŽP až v lednu 2007.

2.3.  ř. 115 výkazu rozvaha  -   částka ve výši           111 614 tis. Kč,   k 31.12.2005    107 639 tis. Kč
ř. 116 výkazu rozvaha  -   částka ve výši             20 057 tis. Kč,    k 31.12. 2005    38 726 tis. Kč

Jedná se o úvěr:
– od Živnostenské banky na financování technologické části  MVE v Libčicích. Jedná se o smlouvu 

o refinancování úvěru původně uzavřeného u Raiffeisenlandesbank. 
V roce 2006 byla celkem zaplacena částka 9 057 tis. Kč ve dvou splátkách, k 30.6. a k 31.12. Zůstatek 
úvěru k 31.12.2006 činí 27 171 tis. Kč. V roce 2007 státní podnik opět zaplatí 9 057 tis. Kč. Úvěr by 
měl být zcela splacen v roce 2009.
V souvislosti s výše uvedenou smlouvou o úvěru byla rovněž uzavřena zástavní smlouva na část 
zařízení MVE Libčice.
– od Živnostenské banky na financování výstavby MVE Vraňany. V roce 2006 byl úvěr dočerpán do 

110 000 tis. Kč. Začalo rovněž splácení úvěru a bylo zaplaceno celkem 5 500 tis. Kč ve splátkách 
30.9. a 31.12.2006. Zůstatek úvěru k 31.12.2006 je 104 500 tis. Kč. V roce 2007 bude splaceno 
celkem 11 000 tis. Kč ve čtvrtletních rovnoměrných splátkách.

– v zůstatku k 31.12.2005 je obsažen úvěr od Živnostenské banky na financování nákladů na od-
stranění povodňových škod. Úvěr byl čerpán v částce 125 368 tis. Kč. Úvěr byl v roce 2006 spla-
cen ve splátkách 31.3. – 7 192 tis. Kč a 31.8. – 7 196 tis. Kč; 

– v zůstatku k 31.12.2005 je obsažen úvěr od Živnostenské banky na financování odstranění po-
vodňových škod vzniklých při povodni v srpnu 2002. Úvěr byl čerpán na investiční akce ve výši 
109 781 tis. Kč, na splátky byla z  80% poskytnuta dotace. Dne 30.6.2006 byla zaplacena poslední 
splátka ve výši 9 781 tis. Kč.

ř. 101 výkazu rozvaha -  částka ve výši           139 413 tis. Kč
ř. 51 výkazu výsledovka -  částka ve výši          55 593 tis. Kč 

Částka zahrnuje:
• odložený daňový závazek  za období do 31.12.2005 ve výši 83 820 tis. Kč, 
• odložený daňový závazek za rok 2006 ve výši 55 593 tis. Kč,
Celková částka odložené daně ve výši 55 593 tis. Kč byla zaúčtována do výsledku hospodaření za 
běžnou činnost.
Do výpočtu bylo zahrnuto:
v tis. Kč, závazek +, pohledávka –

do 31.12.2005 do 31.12.2006

*)DHM+DNM: ÚZC-DZC 591 598 810 816

Bud. odpočitatelné daňové ztráty -195 638 -183 218

Nevyčerpané reinvest. odpočty -46 709 -46 709

Součet 349 251 580 889

**)Stav účtu 481 (součet*0,24) 83 820 139 413

Přepočet zůstatku 481 -6 285 0

Odlož. daň. závazek roku 2005 resp.2006 8 399 55 593

Odlož. daň. závazek/pohledávka celkem 2 114 55 593

Vysvětlivky: 
*) účetní zůstatková cena minus daňová zůstatková cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
**) účet 481 – odložený daňový závazek a pohledávka.

2.5  ř. 108 rozvahy, částka ve výši  10 028 tis.Kč

Částka zahrnuje:
• předpis odvodu do pojistného na sociální zabezpečení z mezd za 12/2006 ve výši 7 486 tis. Kč,
• předpis čerpání pojistného na sociální zabezpečení z mezd za 12/2006 ve výši 431 tis.Kč,
• předpis závazků veřejného zdravotního pojištění z mezd za 12/2006 ve výši 2 973 tis.Kč.



58

2.6  ř. 109 rozvahy, z toho částka ve výši 3 175 tis. Kč

Částka zahrnuje:
• předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob sražené zaměstnancům ve mzdách za 12/06 ve 

výši 3 123 tis. Kč,
• předpis doplatku k vyúčtování silniční daně za 12/2006 ve výši 52 tis. Kč.

7.7 ř. 20 výsledovky, z toho částka ve výši 206 000 tis. Kč

Jedná se o tržby z prodeje 11/12 stavební části MVE Miřejovice evidovaných v majetku státního 
podniku.

7.8 ř. 23 výsledovky, toho částka ve výši 7 751 tis. Kč

Jedná o zůstatkovou cenu  prodaných 11/12 stavební části MVE Miřejovice.

3. Vynechané řádky v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty

V rozvaze i výkazu zisku a ztráty byly vynechány řádky, pro něž není obsahová náplň pro běžné ani 
minulé účetní období.
V rozvaze se jedná o řádky: 
aktiva – 002 (A), 005-006 (BI.1.-2), 009 (BI. 5.), 012 (BI. 8.), 017 – 018 ( BII. 4.-5.), 022 (B.II. 9.), 024 - 025 

( B.III. 1.-2.), 027 - 030 (B III. 4.-7. ), 034 – 036 ( C I. 2. – C I. 4. ), 038 ( CI.6.), 041 – 047 (CII.2. 
– CII.8.), 050 – 053 (CIII. 2.-. CIII.5.), 061 – 062 (CIV.3.–4.),  065 (D I. 2.),

pasiva – 071 – 077 (AI. 2. – 3., AII.),  081 - 083 (AIV.), 088 – 090 ( BI.2. – BI.4.), 092 – 100 ( BII.1. – BII.9), 
104 – 106 ( BII.2. – B.III.4.), 111 ( BIII.9.), 117 (B.IV.3.), 

Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o řádky:
03 (+), 06( II.2.), 14( C2.) ,28 - 29(V. - I.), 31 – 42 (VI. – M..), 46 – 47 ( XII. – P.), 50( Q.1.), 53 - 59(XIII.- T.).

V. Doplňující informace
1. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku a na konci účetního období ve výkazu cash 

flow přímo váže na ř. 058 rozvahy. Do výkazu cash flow byly rovněž zařazeny pouze řádky, 
k nimž je obsahová náplň v běžném nebo minulém účetním období.

2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

a) Rozpis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí v tis.Kč

účet text
pořizovací cena oprávky

k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2005 k 31.12.2006

021 Budovy, haly a stavby 9 277 814 9 426 850 4 752 989 4 812 458

022
Samostatné movité věci

a soubory těchto věcí
811 818 920 694 432 164 477 138

                  v tom:  stroje a zařízení 617 902 708 833 307 714 341 355

 dopravní prostředky 180 441 197 849 115 024 126 072

                                   inventář 13 475 14 012 9 426 9 711

023 Samostatné movité věci - drobné 86 247 93 914 76 775
84 126

024 Drahé kovy 897 897 897 897

b) Dlouhodobý nehmotný majetek  v tis.Kč

účet text
pořizovací cena oprávky

k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2005 k 31.12.2006

013 Software 53 586 55 553 43 249 47 488

014 Ocenitelná práva 351 350 123 191

019 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 14 443 19 732 3 869 6 660

c) Povodí Vltavy, státní podnik,  nepořizuje dlouhodobý hmotný majetek formou finančního pro-
nájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku.

d) Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v tis.Kč
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DLOUHODOBÝ MAJETEK k 31.12.2005 k 31.12.2006

Dlouhodobý nehmotný majetek k 1.1. 33 468 55 420

Pořízení nákupem 27 935 22 675

Odpis dlouhodobého nehmotného majetku 5 983 7 099

Vyřazení likvidací - -

Dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12. 55 420 70 996

Dlouhodobý hmotný majetek k 1.1. 5 084 713 5 119 378

Pořízení nákupem 182 328 174 983

Bezplatné nabytí 12 223 1 974

Vyřazení prodejem: 3 003 8 300

budovy, haly a stavby 3 003 8 197

stroje a zařízení - -

dopravní prostředky - 103

inventář - -

Vyřazení likvidací: 1 138 3 536

budovy, haly a stavby 1 138 3 506

stroje a zařízení - 30

dopravní prostředky - -

inventář - -

Vyřazení – manka: 70 52

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 155 502 165 120

Bezplatné předání majetku - 44

Úbytek: restituce - -

Prodej zadávací dokumentace 147 20

Nepoužité projekty 26 -

Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12. 5 119 378 5 119 263

Pozemky k 1.1. 750 436 758 274

Přírůstky nákupem 1 759 3 404

Bezplatné nabytí 5 236 270

Bezplatné nabytí katastr 2 971 972

Úbytky prodejem 1 456 588

Bezplatné předání 672 135

Pozemky k 31.12. 758 274 762 197

e) Veškerý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvádí státní podnik v rozvaze. 

f ) Část nemovitého majetku je zatížena právy odpovídajícími věcným břemenům podle pravidel 
stanovených ve statutu podniku.
Práva odpovídající věcným břemenům jsou zajištěna formou písemných smluv mezi  Povodím 
Vltavy, státní podnik, a oprávněným z věcného břemene. 

g) Povodí Vltavy, státní podnik, vzhledem k charakteru  převažujícího majetku a jeho rozsahu ne-
může stanovit tržní ceny tohoto majetku za celý podnik.

h) V rozvaze státního podniku není uveden cizí majetek.

i) Povodí Vltavy, státní podnik, k 31.12.2006 nemá v evidenci jiný dlouhodobý finanční majetek 
kromě podílů v bytovém družstvu v ceně pořízení 661 tis. Kč. 
Z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku v roce 2006 neplynuly žádné výnosy. 

3.  Pohledávky

a) Pohledávky po lhůtě splatnosti činí celkem 30 470 tis. Kč, z toho pohledávky za dlužníky v kon-
kurzním řízení činí  7 419 tis. Kč a příslušenství k nim 3 108 tis. Kč
Pohledávky jsou penalizovány a důsledně vymáhány jak soudní cestou, tak prostřednictvím do-
hod s dlužníky o splátkách.

Největšími dlužníky z titulu odběrů povrchové vody jsou (pohledávky bez příslušenství):

Železárny Hrádek, a.s., ve výši 2 331 tis.Kč
– na pohledávky z roku 2003 bylo podáno několik žalob, zároveň byla vedena jednání o splát-

kách. Na jednání dne 18.10.2006 přislíbil předseda představenstva JUDr.Ing. Zemek, že jistina 
pohledávky bude uhrazena do 28.2.2007 a od 3/2007 bude hrazeno příslušenství ve splát-
kách nejméně 300 tis. Kč měsíčně. Jistina pohledávky byla skutečně k 11.1.2007 uhrazena, 
příslušenství bylo vyčísleno na 12 035 tis. Kč;

Ferromet, a.s., ve výši 336 tis. Kč
– jedná se o firmu, která převzala odběry povrchové vody po Železárnách Hrádek, výše pohle-

dávek se postupně snižovala již na základě dohody uzavřené 1.4.2005. Dne 18.10.2006 přislí-
bil předseda představenstva JUDr.Ing. Zemek, že pohledávky budou uhrazeny do 31.12.2006 
a nové faktury budou hrazeny průběžně. Pohledávka po splatnosti je ve výši faktury za 11/06, 
splatné 21.12.2006 a byla uhrazena 8.1.2007. Dne 9.2. 2007 byla uhrazena zbývající část fak-
tury za 12/06 ve výši 164 tis. Kč. Příslušenství bylo vyčísleno na 1 603 tis. Kč;

Šroubárna Libčice, s.r.o., ve výši 956 tis. Kč
– dne 7.3.2003 byl na firmu prohlášen konkurz. Pohledávky byly přihlášeny a dne 9.6.2003 byla 

pohledávka Povodí Vltavy uznána v plné výši. Dne 1.5.2005 byla uzavřena smlouva o prodeji 
podniku, kupní cena byla uhrazena. Řízení dosud není uzavřeno, termín pro vydání konečné 
zprávy byl prodloužen do 30.6.2007.
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Plzeňská papírna, a.s., ve výši 1 501 tis. Kč
– dne 17.9.2004 byl na podnik prohlášen konkurz, pohledávky byly přihlášeny do konkurzu, 

dne 4.11.2004 byly uznány v plné výši. V rámci konkurzu byl podnik prodán společnosti 
KRPA, a.s., konkurzní řízení však nemohlo být ukončeno z důvodu probíhajících incidenčních 
sporů. Termín pro vydání konečné zprávy je 30.6.2007;

Aktiva, a.s., ve výši 3 257 tis. Kč
– dne 29.11.2004 byl na firmu vyhlášen konkurz a pohledávky byly přihlášeny. Dne 16.8.2006 

byla schválena konečná zpráva, očekává se vydání rozvrhového usnesení, státní podnik ob-
drží přibližně 8 tis. Kč;

SVA Holýšov, a.s., ve výši 793 tis. Kč
– bylo podáno šest žalob na pohledávky do 9/2006, pohledávky za 12/03 – 04/04 byly na zá-

kladě úspěšného soudního jednání uhrazeny 10.1.2007, ostatní žaloby dosud nejsou uzavře-
ny. Dne 30.12.2006 byla uzavřena dohoda, v níž se dlužník zavázal hradit závazky počínaje 
fakturou za 10/06 průběžně podle splatnosti a od roku 2007 vždy k 25. dni v měsíci uhradit 
200 tis. Kč;

Metaz, a.s., ve výši 635 tis. Kč
– byly žalovány pohledávky do 09/06, pohledávky do 11/06 jsou předány advokátní kanceláři;

ČKD Hořovice, a.s., ve výši 441 tis. Kč
– dne 27.10.1997 byl prohlášen konkurz, pohledávky byly uznány 12.6.1998. Konkurzní řízení 

není dosud uzavřeno z důvodu probíhajících soudních sporů.
ŹOS České Velenice CZ, a.s., ve výši 144 tis. Kč

– byly žalovány pohledávky do 06/06, předány advokátní kanceláři jsou pohledávky do 11/06. 
Výsledkem soudních jednání bylo nařízení exekuce z účtu.

b) Státní podnik nemá pohledávky k podnikům ve skupině.

c) Státní podnik nemá pohledávky kryté podle zástavního práva.

4.  Vlastní kapitál

a) Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden jako samostatná součást účetní závěrky.

b) Dosažený hospodářský výsledek roku 2005 ( zisk ) ve výši 34 376 tis. Kč byl v roce 2006 rozdělen 
následujícím způsobem:
příděl do rezervního fondu 1 500 tis. Kč
příděl do fondu investic 20 876 tis. Kč
příděl do FKSP 6 000 tis. Kč
příděl do fondu odměn 6 000 tis. Kč

c) Kmenové jmění
Kmenové jmění zapsané ke dni účetní závěrky v Obchodním rejstříku je 5 338 094 tis.Kč. 

5.   Závazky

K 31.12.2006 evidoval státní podnik krátkodobé závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti 
v celkové výši 66 tis. Kč. Jednalo se o drobné položky, kde faktury došly pozdě, a proto nemohly být 
uhrazeny dříve než počátkem měsíce ledna 2007.
Státní podnik nemá závazky nevyúčtované v účetnictví ani neuvedené v rozvaze.

Závazek krytý podle zástavního práva
– zástavní smlouvou č. 334/01-124/01 ze dne 21.12.2001, uzavřenou s Živnostenskou bankou, 

a.s., ke smlouvě o refinancování úvěru č.124/01. Smlouva o úvěru byla uzavřena na splacení 
úvěru poskytnutého „ Raiffeisenlandesbank „ na financování technologické části malé vodní 
elektrárny v Libčicích. Částka poskytnutá Živnostenskou bankou je ve výši korunové proti-
hodnoty EUR 2 243 541,64. Úvěr bude splacen do 31.12.2009. Předmětem zástavní smlouvy 
jsou dvě Kaplanovy turbiny umístěné na MVE Libčice v úhrnné odhadní ceně 180 000 tis. Kč.

5. Zákonné a ostatní rezervy a opravné položky k 31.12.2006

a) Zákonné a ostatní rezervy
V roce 2006 byla čerpána rezerva na opravu hmotného majetku na akci VD Slapy – oprava ne-
přelévaných polí. Náklady na opravu činily 23 216 tis. Kč, zůstatek rezervy ve výši 6 400 tis. Kč 
byl zrušen. 
K 31.12.2006 byla vytvořena druhá část rezervy na opravu hmotného majetku na akci VD Ště-
chovice – oprava plat na plavební komoře ve výši 5 819 tis.Kč. Oprava se uskuteční v období 04 
– 11/2007. Celkové náklady se odhadují na 11 637 tis. Kč. 
K 31.12.2006 byla vytvořena první část rezervy na opravu hmotného majetku na akci VD Miře-
jovice – oprava opevnění dna velké plavební komory ve výši 4 841 tis.Kč. Oprava se uskuteční 
v období 09/2008 – 06/2009. Celkové náklady se odhadují na 9 681 tis. Kč. 
K 31.12.2006 byla rovněž vytvořena první část rezervy na opravu hmotného majetku na akci VD 
Miřejovice – oprava Záhorského jezu ve výši 5 979 tis.Kč. Oprava se uskuteční v období 01/2008 
– 06/2009. Celkové náklady se odhadují na 11 959 tis. Kč. 
K 31.12.2006 byla rovněž vytvořena první část rezervy na opravu hmotného majetku na akci VD 
Kamýk – oprava návodní plošiny na kótě 287,10 ve výši 6 910 tis.Kč. Oprava se uskuteční v ob-
dobí 05/2008 – 08/2009. Celkové náklady se odhadují na 13 821 tis. Kč.
Účetní rezervy nebyly v roce 2006 vytvořeny.

 b) Vytvořené opravné položky v tis.Kč
Opravné položky podle platného znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, byly tvořeny vždy. 
Účetní opravné položky do 100% hodnoty pohledávky byly tvořeny u trvale neplatících dlužní-
ků na veškeré pohledávky. V případě jinak platících dlužníků nebo jediné pohledávky za dlužní-
kem byly tvořeny opravné položky do 100% na pohledávky se splatností do 6/2006.
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Na vyúčtované nezaplacené úroky a poplatky z prodlení po splatnosti byla tvořena opravná 
položka v plné výši.
Rozbor účtu 391: 

Opravné pol. k pohledávkám k 31.12.2005 k  31.12.2006

V konkurzním řízení 7 047 7 233

Ostatní opravné položky podle zvl. předpisů 5 210 1 069

Opravná položka účetní 15 280 20 290

6. Významné skutečnosti

V roce 2006 bylo hospodaření podniku částečně ovlivněno několika povodněmi na jaře 2006, při 
nichž byl poškozen majetek opravený po povodni v roce 2002.

7. Členění výnosů z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností:

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou  863 599 tis. Kč

Členění tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podle hlavních činností:

tržby (v tis. Kč) k 31.12.2005 k 31.12.2006

tržby za odběry povrchové vody 513 213 546 669

spoluužívání VD 132 203 134 570

tržby za elektrický proud 115 982 126 279

laboratorní práce 21 374 27 910

pronájem nemovitostí (pozemky,byty) 16 265 16 261

ostatní tržby 
(odborné posudky, prodej dřeva)

7 349 11 910

V Praze dne 12.2.2007

Ing. Kůsová Marcela
vedoucí útvaru účetnictví

Ing. Miloslav Novák
finanční ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. František Hladík
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik
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Povodí Vltavy, státní podnik, vzniklo 1. ledna 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. V obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 2, oddíl 
A, vložka 43594, byl podnik zapsán 18. ledna 2001. Funkci  zakladatele státního podniku vykonává Ministerstvo zemědělství.
Hlavním posláním  státního podniku je  správa povodí, správa 4881 km vodních toků, provoz a údržba 18  velkých a desítek menších vodních děl, péče 
o jakost povrchových a podzemních vod, to vše v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy,  na území o celkové rozloze  28 708 km2. 
Výroční zpráva přináší základní informace o organizační struktuře, o  technických a provozních aktivitách, finanční, ekonomické, obchodní a personální 
politice podniku v roce 2006. 
Výroční zpráva seznamuje s  investiční výstavbou, na kterou bylo,  včetně nákupu strojů a zařízení, v roce 2006 vynaloženo 212 mil. Kč,  a s opravami dlou-
hodobého hmotného majetku, včetně odstraňování škod z povodní v roce 2006, které si vyžádaly 224,58 mil. Kč.  K nejdůležitějším stavebně technologic-
kým akcím v roce 2006 patřilo dokončení výstavby malé vodní elektrárny ve Vraňanech a protipovodňové uzavírky plavebního kanálu Vraňany – Hořín. 
Výroba elektrické energie v 17 malých vodních elektrárnách,  které státní podnik provozoval v roce 2006, dosáhla 73,7 GWh. 
Rok 2006 zpráva hodnotí jako celkově hydrologicky nadprůměrný, s četnými hydrologickými extrémy. Manipulace na všech hlavních nádržích, které má 
Povodí Vltavy, s.p.,  ve své správě, byly prováděny v souladu s platnými manipulačními řády. 
Na plavebních komorách Vltavské vodní cesty bylo proplaveno 44 667 lodí. 
Ve srovnání s rokem 2005 došlo k  nárůstu  zpoplatněných odběrů povrchové vody o 0,44 %, což v absolutním vyjádření činí 1,16 mil. m3.
V průběhu roku bylo Povodí Vltavy, s.p.,  oznámeno 125 havárií, z toho byl havarijní únik závadných látek prokázán v 96  případech.
Výroční zpráva také připomíná, že rok 2006 byl pro Povodí Vltavy, s.p.,  rokem významného  40. výročí  od založení podniku.
 
Základní ekonomické ukazatele za rok 2006 :

Tržby 1 123 478  tis. Kč x)

Náklady 945 609  tis. Kč 
Zisk 177 869  tis. Kč x)

Vlastní kapitál k 31.12.2006 5 990 858   tis. Kč  

x) mimořádně dosažené hodnoty po prodeji jedenácti dvanáctin stavební části MVE Miřejovice

RESUMÉ



63

SUMMARY

The state enterprise Povodí Vltavy was founded on 1st January 2001 on the basis of Act No. 305/2000 Coll., on River Basins. 
The enterprise was incorporated in the Commercial Register of the Prague 2 Municipal Court, Section A, File 43594, on 
18th January 2001. The function of the founder of the state enterprise is carried out by the Ministry of Agriculture.
The main mission of the state enterprise is the administration of the river basin, the administration of 4,881km of 
water courses, the operation and maintenance of 18 large and 10 smaller waterworks, and the for the quality of surface 
and underground water, all in the Upper Vltava, Berounka and Lower Vltava river basins, in an area covering a total of 
28,708 sq km. 
The Annual Report provides fundamental information on the organization’s structure, its technical and operational 
activities, and financial, economic, commercial and personnel policies in 2006. 
The Annual Report also gives information about development investments that cost a total of CZK 212 million in 2006, 
including the purchase of machinery and equipment; information is also given on the repairs of fixed tangible assets, 
including the removal of flood damage from 2006, which required CZK 224.58 million. One of the most important 
structural technology events in 2006 was the completion of the small hydroelectric plant in Vraňany and the flood 
protection barrier on the Vraňany – Hořín navigation canal.
Electricity production in the 17 small hydroelectric plants operated by the state enterprise reached 73,7GWh in 2006. 
In terms of hydrology, the Report evaluates 2006 as a generally sound year, with many hydrological extremes. All 
handling operations at all the main reservoirs under the administration of Povodí Vltavy were carried out in accordance 
with the valid operating regulations. 
44,667 vessels used the locks on the Vltava waterways. 
In comparison to 2005, there was an increase in the number of charged extractions of surface water by 0.44%, which in 
absolute terms gives 1.16 million cu m.
In the course of the year, Povodí Vltavy reported 125 accidents, with 96 of them proving to be leaks of hazardous 
substances.
The Annual Report also recalls that 2006 marked the 40th anniversary of the founding of Povodí Vltavy.
 
Fundamental economic data for 2006:
Income    CZK 1,123,478,000 x)

Costs     CZK 945,609,000
Profit    CZK 177,869,000 x)

Capital assets as of December 31, 2006 CZK 5,990,858,000

x) Extra amount achieved after the sale of 11/12 of the construction units of Miřejovice Small Hydroelectric Plant

ZUSAMMENFASSUNG

Povodí Vltavy, Staatsunternehmen, ist am 1. Januar 2001 durch das Gesetz Nr. 305/2000 SlG. über Flussgebiete 
entstanden. In das Handelsregister des Stadtgerichtes in Prag 2, Abteil A, Reg.-Nr. 43594 ist das Unternehmen am 
18. Januar 2001 eingetragen worden. Die Funktion des Gründers des Staatsunternehmens übt das Landwirtschaftsmi
nisterium aus. 
Die Hauptaufgabe des Staatsunternehmens ist die Verwaltung des Flussgebietes, die Verwaltung von 4881 km 
Wasserläufen, der Betrieb und die Instandhaltung von 18 grossen und Dutzenden von kleineren wasserwirtschaftlichen 
Anlagen, die Fürsorge für die Güte des Oberflächen- und Grundwassers, dies alles in den Flussgebietes-der Oberen Moldau 
(Horní Vltava), der Beraun (Berounka) und der Unteren Moldau (Dolní Vltava) auf einem Gebiet vom Gesamtausmass von 
28 708 km2.
Der Jahresbericht bringt grundlegende Informationen über die Organisationsstruktur, über technische und betriebliche 
Aktivitäten, die Finanz-, Wirtschafts-, Geschäfts- und Personalpolitik des Unternehmens im Jahr 2006.
Der Jahresbericht informiert über den Investitionsbau, für den 212 Mio. CZK samt Anschaffung von Maschinen 
und Anlagen im Jahr 2006 aufgewendet wurden, weiter über Reparaturen des langfristigen Anlagevermögens, 
samt Hochwaserschadenbehebung von 2006, wofür 224,58 Mio. CZK bereit gestellt wurden. Zu den wichtigsten 
bautechnologischen Aktionen im Jahr 2006 zählten die Fertigstellung des kleinen Wasserkraftwerkes in Vraňany und die 
Hochwassersperre am Schleusenkanal Vraňany – Hořín.
In den 17 kleinen Wasserkraftwerken, die das Staatsunternehmen im Jahr 2006 betrieben haben, wurden 73,7 GWh 
erzeugt.
Das Jahr 2006 wird im Bericht als hydrologisch insgesamt überdurchschnittlich, mit zahlreichen hydrologischen Extremen 
bewertet. Die Bewirtschaftung an allen wichtigsten Stauseen, die durch das Staatsunternehmen Povodí Vltavy verwaltet 
werden, wurde im Einklang mit den gültigen Bewirtschaftungsplänen durchgeführt. 
Die Schifffahrtsschleusen der Moldauwasserstrasse wurden durch 44 667 Schiffe passiert.
Im Vergleich mit dem Jahr 2005 nahmen die mit Gebühren belasteten Oberflächenwasserentnahmen um 0,44% zu, was 
in absoluten Zahlen 1,16 Mio. m3 bedeutet.
Im Laufe des Jahres wurden dem Staatsunternehmen Povodí Vltavy 125 Unfällen gemeldet, wobei das unfallbedingte 
Entweichen von Schadstoffen in 96 Fällen nachgewiesen wurde.
Der Jahresbericht erinnert auch daran, dass das Jahr 2006 für das Staatsunternehmen Povodí Vltavy das Jahr des 
bedeutsamen 40. Gründungsjubiläums war.

Die Wirtschaftsgrundkennzahlen für das Jahr 2006:
Erlöse    1 123 478  Tsd. CZK x)

Kosten      945 609  Tsd. CZK
Gewinn      177 869  Tsd. CZK x)

Eigenkapital zum 31.12.2006  5 990 858  Tsd. CZK

x) ausserordentlich erreichte Werte nach dem Verkauf von 11/12 des Bauteils des kleinen Wasserkraftwerkes Miřejovice
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ADRESÁŘ

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8, 150 24  Praha 5 
Tel.: 221 401 111, fax: 257 322 739, e-mail: pvl@pvl.cz, http://pvl.cz

Závod Horní Vltava
Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 683 111, fax: 387 203 620

Závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 4
Tel.: 257 099 111, fax: 257 313 522

Závod Berounka
Denisovo nábřeží 14, 304 20  Plzeň
Tel.: 377 307 111, fax: 377 237 361

významná vodní díla 
ve správě Povodí Vltavy, s.p.



ZÁKLADNÍ ÚDA JE O PODNIKU

Obchodní firma : Povodí Vltavy, státní podnik

Identifikační číslo : 70889953

Daňové identifikační číslo : CZ70889953

Sídlo podniku : Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24

Právní forma : státní podnik

Den vzniku podniku : 1. ledna 2001

Den  zápisu do obchodního rejstříku : l8. ledna 2001 Městským soudem v Praze,  oddíl A, vložka 43594, spisová značka F 94634/2000

Zakladatel : Ministerstvo zemědělství 

Statutární orgán : generální ředitel

Dozorčí rada : šestičlenná, 4 členové jmenovaní zakladatelem,  2 členové volení zaměstnanci

Bankovní spojení : Živnostenská banka, a.s.,  1487015064/0400

Zakladatel podniku schválil výroční zprávu Povodí Vltavy, státní podnik,   za rok 2006 svým rozhodnutím 
čj. 15817/2007-16300 ze dne 26. dubna 2007 v souladu s ustanovením článku 2 bodu 2.1.6. Statutu Povodí Vltavy, 
státní podnik, a podle § 15 písm. i) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasném 
projednání v dozorčí radě státního podniku  dne  11. 4. 2007.

Publisher :  Povodí Vltavy, státní podnik
Redaction :  Ing. J. Mlejnek, Mgr. Z. Hanzálková
Photo :  J. Husák a Povodí Vltavy, s.p.
Graphic design :  JPM Tisk, s.r.o.
Print :  JPM Tisk, s.r.o.
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