
P o v o d í  L a b e

V ˘ r o ã n í  
z p r á v a

2 0 0 0



OBSAH

• Správa vodních tokÛ

• Provoz vodních tokÛ a vodohospodáfisk˘ch
dûl a jejich vyuÏití

• Péãe o jakost vody

• Hmotn˘ investiãní majetek a pfiirozená koryta
vodních tokÛ – jejich stav a udrÏování

• Informaãní systém Povodí Labe (ISyPo)

• Personální rozvoj a sociální politika

• Rozvaha, v˘kaz zisku a ztrát

• Pfiíloha k v˘kazÛm za rok 2000

• Cash Flow k 31. 12. 2000

• Zpráva auditora

● ÚVODNÍ SLOVO .................................. 3

● ZPRÁVA O âINNOSTI a.s.
V ROCE 2000 ..................................... 4

● PLNùNÍ HLAVNÍHO 
P¤EDMùTU ......................................... 5

● KATASTROFÁLNÍ POVODE≈ 
V POVODÍ ¤EKY LABE, ORLICE 
A JIZERY V B¤EZNU 2000 ......... 12

● ÚâETNÍ ZÁVùRKA ...................... 14

● RESUMÉ . .................................. 21

● ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O VODNÍCH TOCÍCH  
A VODOHOSPODÁ¤SKÉM 
MAJETKU ................................. 22

● MAPKA ÚZEMNÍHO USPO¤ÁDÁNÍ 
A ADRESÁ¤ HLAVNÍCH 
ORGANIZAâNÍCH MÍST a.s. ...... 23

V˘roãní zprávu za rok 2000 vydává za Povodí Labe, a.s., která k 31. 12. 2000 na základû zákona ã. 305/2000 Sb.,
o povodích, zanikla bez likvidace, její právní nástupce Povodí Labe, státní podnik.



Po roãní odmlce, obdobnû jako v letech 1997 a 1998, nás postihla mimofiádná povodeÀ se v‰emi katastrofálními
dÛsledky. Získali jsme tak neslavn˘ primát v tom smyslu, Ïe jako jediné Povodí jsme nebyli u‰etfieni od tfiech ne-
dávn˘ch povodÀov˘ch kalamit. Navíc se pfies na‰e území v letním období pfiehnala i vûtrná smr‰È.

AniÏ jsme tak staãili zcela napravit ‰kody z let minul˘ch, vznikla nám celá fiada dal‰ích, a tak se více prohloubil
nedostatek objemu finanãních prostfiedkÛ na pfiípravu a realizaci oprav a rekonstrukcí.

Systém zji‰Èování ‰kod byl prakticky totoÏn˘, jako v letech 1997 a 1998, okamÏité nasazení na‰ich strojÛ, me-
chanismÛ i lidí, ale i zapojení tzv. cizích dodavatelÛ v maximálnû moÏné mífie, doposud v‰ak stále ãekáme na ja-
koukoli finanãní spoluúãast státu. Zastavení v˘stavby ãi dostavby akcí charakteru odstranûní povodÀov˘ch ‰kod,
ale i protipovodÀov˘ch opatfiení, které mají za úãel v pfiípadû pfií‰tích povodní více neÏ doposud chránit obãany
a jejich majetek, by jistû nebylo optimálním fie‰ením.

Mohu s uspokojením konstatovat, Ïe pfies v‰echny komplikace se nám v minulém roce opût dafiilo dobfie plnit
funkci vodohospodáfie v povodí, správce a provozovatele vodních tokÛ a objektÛ na nich, a to pfii standardních
situacích i v pfiípadû v˘skytu situací mimofiádn˘ch. Nároãn˘ rok nás pfiinutil k pfiijetí fiady úsporn˘ch opatfiení
a k je‰tû vy‰‰í aktivitû pro získání v˘nosÛ z podnikatelsk˘ch aktivit. Vytvofiení kladného hospodáfiského v˘sled-
ku lze za dané situace pokládat za zcela mimofiádnû v˘znamn˘ úspûch na‰í firmy.

V prÛbûhu roku byl vládou pfiedloÏen a zákonodárn˘mi orgány projednán a schválen zákon ã. 305/2000 Sb., o po-
vodích, dle kterého k 31. 12. 2000 zanikla akciová spoleãnost bez likvidace a od 1. 1. 2001 pfie‰la její ve‰kerá prá-
va, s v˘jimkou práva vlastnického, a v‰echny povinnosti, vãetnû pracovnû právních vztahÛ, z Povodí Labe, a.s. na
Povodí Labe, státní podnik.

Po 6 letech objektivnû doposud nejúspû‰nûj‰í ãinnosti Povodí Labe tak bylo pfiikroãeno ke zmûnû právní subjek-
tivity. Nemûlo by v‰ak dojít k naru‰ení dosavadního pozitivního trendu vodního hospodáfiství, neboÈ je zachován
rozsah ãinností, organizaãní struktura i systém hospodafiení organizací Povodí a jedinou zmûnou je zmûna vlast-
nictví majetku z akciové spoleãnosti na stát.

Za pozitivní lze pokládat i potvrzení v˘konu funkce zakladatele Ministerstvem zemûdûlství, tedy hospodáfisk˘m
ministerstvem, nikoliv Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, jehoÏ rolí musí b˘t naopak kontrola a dohled, zda a jak
jsou ve v‰ech ãinnostech podnikání a hospodafiení respektovány zákonné normy a limity v oblasti ochrany Ïivot-
ního prostfiedí. Vûfiím, Ïe tato logika a zásady budou pfiijaty i v novém zákonû o vodách, kter˘ se v souãasné do-
bû projednává.

Závûrem úvodního slova bych chtûl podûkovat:
– vládû a parlamentu za zachování rozvahy v nepfiehledném prostfiedí plném osobních atakÛ, polopravd a dezin-

formací, jejichÏ jedin˘m cílem bylo dosaÏení atomizace a divoké privatizace podnikÛ Povodí a naopak za na-
startování Ïivotaschopn˘ch zmûn respektujících dlouhodobou tradici s dobr˘mi v˘sledky a koncepãnost ve
vodním hospodáfiství,

– zamûstnancÛm Povodí Labe a ãlenÛm managementu za dobfie odvedenou práci,
– odbûratelÛm a uÏivatelÛm na‰ich produktÛ za korektnost a disciplinovanost, jeÏ pfievládla nad neplnûním

povinností ze zákonÛ, smluv a dal‰ích ujednání.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe v novém právním prostfiedí i v novém tisíciletí budeme nadále, s vyuÏitím moderního moni-
toringu a fiídících systémÛ i dlouhodob˘ch znalostí na‰ich odborníkÛ, schopni vytváfiet pfiíznivé podmínky pro
rozumné nakládání s vodami a úãinnou ochranu pfied jejich ‰kodliv˘mi úãinky, a dále budeme pfiispívat ve‰kerou
svojí ãinností k zachování vodního prostfiedí v dobrém stavu i pro dal‰í generace.

Ing. Tomá‰ Vanûk
generální fieditel Povodí Labe, státní podnik
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Tvorba hospodáfiského plánu na rok 2000 respek-
tovala základní poslání a úkoly akciové spoleãnos-
ti, vycházela z v˘hledového plánu investic a oprav,
z doporuãení technickobezpeãnostního dohledu
vodohospodáfisk˘ch dûl a vodních tokÛ, z rozhod-
nutí vodohospodáfisk˘ch ãi jin˘ch orgánÛ státní
správy.

Pfii pfiípravû plánu hospodafiení na rok 2000 byly
zejména zohlednûny:

● naléhavost dokonãování nápravy povodÀov˘ch
‰kod z ãervencov˘ch povodní 1997 a 1998 a po-
kraãování ve v˘stavbû protipovodÀov˘ch opatfie-
ní, jako priority akciové spoleãnosti,

● zákon ã. 58 o státním rozpoãtu na rok 2000, kte-
r˘ stanovil objem finanãních prostfiedkÛ ze stát-
ních zdrojÛ na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod
a protipovodÀová opatfiení, na provoz a údrÏbu
vodní cesty a na rozvoj dopravnû v˘znamn˘ch
vodních cest,

● podrobná bilance odbûrÛ povrchové vody pro-
jednaná s odbûrateli a s nimi vãas uzavfiené hos-
podáfiské smlouvy.

Aã v roce 2000 nedo‰lo k tak v˘znamnému v˘kyvu
v mnoÏství nasmlouvan˘ch odbûrÛ povrchov˘ch
vod (pfiesto deficit z nasmlouvan˘ch odbûrÛ ãinil
cca 2,5 %), ani k nestandardnímu nárÛstu neplnûní
smluv u plateb ze strany odbûratelÛ, postihla Povo-
dí Labe, po roãní odmlce opût pfiírodní kalamita.
Extrémní povodeÀ v bfieznu 2000, srovnatelná
sv˘m rozsahem s pfiedchozími katastrofálními po-
vodnûmi v letech 1997 a 1998, zasáhla povodí Jize-
ry, Divoké Orlice a horního Labe. Opût 100leté
i vy‰‰í povodÀové prÛtoky zpÛsobily ‰kody odhad-
nuté zprvu celkem na 3 mld. Kã a posléze u poji‰-
Èoven na více neÏ 6 mld. Kã, z toho na vodních to-
cích a vodohospodáfisk˘ch dílech v na‰í správû
o objemu 408 mil. Kã. Prioritou spoleãnosti se tak
stala rychlá obnova prÛtoãnosti kapacit koryt vod-
ních tokÛ, zprovoznûní funkãnosti vodohospodáfi-
sk˘ch dûl a zaji‰tûní poruch tak, aby nedo‰lo k dru-
hotn˘m nepfiím˘m dopadÛm na související doprav-
ní a bytovou infrastrukturu a k ohroÏení zdraví ãi
ÏivotÛ obyvatel nebo k dal‰ím ‰kodám velkého roz-
sahu. To se nám bezprostfiednû po povodni podafii-
lo. Vzhledem k tomu, Ïe v‰ak doposud nedo‰lo ani

ze strany vlády, ani ze strany zákonodárn˘ch orgá-
nÛ k zaji‰tûní státní finanãní podpory pro nápravu
povodÀov˘ch ‰kod, muselo Povodí Labe, a.s. rea-
govat na reáln˘ stav vûcí a zajistit do konce roku,
pfied nástupem zimního období a tedy dal‰ími prav-
dûpodobn˘mi destrukãními vlivy poãasí, nápravu
alespoÀ tûch nejnaléhavûj‰ích povodÀov˘ch ‰kod,
zejména v oblastech Jizersk˘ch hor a Krkono‰, hro-
zících sesuvy pÛdy.

Pfiedstavenstvo spoleãnosti rozhodlo o operativní
úpravû plánu restrikcí provozních v˘dajÛ, vytvofiilo
podmínky pro zaji‰tûní vy‰‰ích externích trÏeb
vlastní provozní ãinností a umoÏnilo tak provést
opravné práce povodÀov˘ch ‰kod z bfiezna 2000
jednak vlastními pracovníky z nákladÛ na sluÏby
a materiál v objemu cca 5 mil. Kã a jednak sloÏi-
tûj‰í práce dodavatelsk˘m zpÛsobem v rozsahu
27,4 mil. Kã.

Pfiitom byly dodrÏeny v‰echny uzavfiené smluvní
závazky ze strany a.s., zaji‰tûno pokraãování ná-
prav povodÀov˘ch ‰kod z let 1997 a 1998, splnila
se beze zbytku opatfiení plynoucí z pravomocn˘ch
rozhodnutí orgánÛ státní správy a v neposlední fia-
dû byly splnûny i závazky plynoucí z kolektivní
smlouvy na r. 2000.

Díky v‰em opatfiením tak Povodí Labe, a.s. nejenÏe
minimalizovala druhotné dopady povodÀov˘ch
‰kod, ale dokonce vykázala i kladn˘ celoroãní hos-
podáfisk˘ v˘sledek ve v˘‰i 19,8 mil. Kã.

V prÛbûhu roku se konala tfii jednání dozorãí rady
s pfiedstavenstvem. K úkonÛm pfiedstavenstva
a hospodafiení akciové spoleãnosti v r. 2000 nemû-
la dozorãí rada pfiipomínky.  Zákonem ã. 305/2000
Sb., byly zru‰eny akciové spoleãnosti Povodí Labe,
bez likvidace a od 1. 1. 2001 vznikly státní podni-
ky Povodí, tedy i Povodí Labe, státní podnik, se
sídlem v Hradci Králové. K této transformaci byla
zástupcem jediného akcionáfie, tj. ministrem zemû-
dûlství âR, uloÏena pfiedstavenstvu fiada úkolÛ,
v nichÏ byly stanoveny v‰echny administrativnû
právní postupy smûfiující k plynulému zaji‰tûní
transformace.

Pfiedstavenstvo se v‰ech úkolÛ beze zbytku zhosti-
lo a díky dobré koordinaci s Mze zajistilo v‰echny
podklady a úfiední úkony, které následnû vedly
k v˘mazu akciové spoleãnosti a k zapsání státního
podniku do obchodního rejstfiíku.
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SPRÁVA VODNÍCH TOKÒ

V roce 2000 akciová spoleãnost v oblasti své pÛsob-
nosti, tj. ve 24 okresech âR, vykonávala správu u 322
vodních tokÛ v celkové délce 4090,2 km. Z toho je
zafiazeno, ve smyslu zákona ã. 138/1973 Sb., o vodách
a dle vyhlá‰ky ã. 28/1975 Sb., kterou se stanoví se-
znam vodohospodáfisky v˘znamn˘ch vodních tokÛ,

celkem 169 tokÛ s délkou 3712,7 km do kategorie vo-
dohospodáfisky v˘znamn˘ch a 153 tokÛ s délkou
377,5 km do kategorie drobn˘ch vodních tokÛ. Z cel-
kové délky spravovan˘ch vodních tokÛ je 2460,8 km
neupraven˘ch a 44 vodních tokÛ tvofií státní hranici
s Polskem a SRN v délce 105,2 km.

PROVOZ VODNÍCH TOKÒ A VODOHOSPODÁ¤SK¯CH DùL A JEJICH VYUÎITÍ

Hydrometeorologická a prÛtoková
charakteristika
Rok 2000 je hodnocen jako teplotnû mírnû nadnor-
mální a sráÏkovû normální. PrÛmûrná roãní teplota
+9,3° C je o +1,1° C vy‰‰í neÏ dlouhodob˘ prÛmûr.
Ve srovnání s dlouhodob˘m normálem byly teplej‰í
témûfi v‰echny jeho mûsíce, chladnûj‰í byl pouze ãer-
venec a záfií.
Roãní sráÏkov˘ úhrn 660 mm je pouze o 8 mm niÏ‰í
neÏ dlouhodob˘ roãní sráÏkov˘ úhrn, na sráÏky
v˘raznû nejbohat‰í byl bfiezen, kdy vydatné de‰Èo-
vé sráÏky v silném a teplém západním proudûní

zpÛsobily prudké tání snûhové pokr˘vky, zejména
v podhorsk˘ch oblastech. Na horním Labi, Divoké
Orlici a na Jizefie v té dobû dosáhly prÛtoky úrovnû aÏ
100-leté vody. Celkov˘ vláhov˘ deficit, cca 90 mm
oproti prÛmûru, v mûsících dubnu – záfií spolu s po-
mûrnû vysok˘mi teplotami zavinil mimofiádná sucha
ve vegetaãní období. Dal‰í meteorologické anomálie
zpÛsobily vûtrné poryvy koncem mûsíce srpna, které
byly spojeny s pfiechodem studené fronty s velmi vy-
sok˘mi teplotními rozdíly pfied a za frontou.

Funkce nádrÏí a mimofiádné manipulace na
vodohospodáfisk˘ch dílech
Bûhem roku plnily v‰echny pfiehradní nádrÏe a ostat-
ní vodohospodáfiská vzdouvací díla ve‰keré povinnos-
ti v souladu s manipulaãními fiády, hospodafiení s vo-
dou odpovídalo dispeãersk˘m grafÛm a odbûry vody
z nádrÏí byly zabezpeãovány v poÏadovaném mnoÏ-
ství. Zcela mimofiádná situace vznikla bûhem bfiezno-
vé povodnû na pfiehradû Les Království na Labi, kde
byla pfiekroãena maximální hladina v nádrÏi udávaná
manipulaãním fiádem o 4 cm a povodeÀ kulminovala
historicky dosud nedosaÏen˘m pfiítokem 385 m3.s-1 pfii
maximálním odtoku z nádrÏe 375 m3.s-1. RovnûÏ pfií-
tok do pfiehrady Pastviny na Divoké Orlici pfii této
povodni pfiekroãil hodnotu Q100. V obou pfiípadech
byl povodÀov˘ kulminaãní prÛtok sníÏen jen omeze-
nû, pfiesto do‰lo k v˘znamnému ãasovému zdrÏení po-
vodÀov˘ch vln, coÏ umoÏnilo nûkolikahodinov˘ ná-
skok pro zabezpeãovací a záchranné práce v ohroÏe-
n˘ch oblastech pod nádrÏemi. Na sníÏení povodnû se
v˘raznou mûrou podílely i nádrÏe Rozko‰ v povodí
Úpy a JosefÛv DÛl a Sou‰ v povodí Jizery.
Mimofiádné manipulace nad rámec manipulaãních fiá-
dÛ byly v roce 2000 schváleny a provedeny na 14 vo-
dohospodáfisk˘ch dílech, z nichÏ k nejv˘znamnûj‰ím VVyyppuu‰‰ttûûnnáá  nnááddrrÏÏ  PPaassttvviinnyy  nnaa  DDiivvookkéé  OOrrlliiccii

patfiilo úplné vypu‰tûní pfiehradní nádrÏe Pastviny, od
fiíjna do konce roku, pro zaji‰tûní opravy spodních v˘-
pustí pfiehrady, vypu‰tûní pfiehradní nádrÏe Labská
u ·pindlerova Ml˘na pro tûÏení nánosÛ z povodnû
1997, sníÏení hladiny v severní ãásti nádrÏe Rozko‰
o 2,4 m pro umoÏnûní opravy Úpského pfiivadûãe
a sníÏení hladiny na nûkolika zdymadlech stfiedního
Labe v rámci pravidelné plavební odstávky.

Záplavová území a studie odtokov˘ch pomûrÛ
V rámci programÛ MZe, zamûfien˘ch na vymezení
záplavov˘ch území a posouzení protipovodÀo-
v˘ch opatfiení v rámci studií odtokov˘ch pomûrÛ,

zpracovala akciová spoleãnost v roce 2000 studii
pro vybrané úseky Tiché Orlice a Tfiebovky. Dal‰í stu-
dii pro vodní tok Dûdinu, vãetnû Zlatého potoka,
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Bilance odbûrÛ a vypou‰tûní odpadních vod
V územní pÛsobnosti akciové spoleãnosti bylo v roce
2000 bilanãnû evidováno cca 255 odbûrÛ povrchové
vody (oproti pfiedcházejícímu roku pokles o 15 %),
725 odbûrÛ podzemní vody (oproti pfiedcházejícímu

roku pokles o 26 %) a oproti roku pfiedcházejícímu
konstantních cca 670 vypou‰tûní odpadních vod do
vodních tokÛ. Odbûry povrchové vody mají v posled-
ním období sniÏující se trend, bez v˘razn˘ch v˘kyvÛ.

Odbûry povrchové vody za úplatu 
(dle zákona ã. 138/1973 Sb., o vodách)
Cena za 1 m3 odebrané povrchové vody byla pro rok
2000 vykalkulována na 1,54 Kã a pro prÛtoãné chla-
zení na 0,67 Kã. Celkové odebrané mnoÏství ve v˘‰i
534 300 mil. m3 je o 6,6 % niÏ‰í neÏ v roce 1999, coÏ
odpovídá oãekávanému trendu poklesu odbûrÛ povr-
chové vody. Z celkového mnoÏství pfiipadá 91,8 % na
odbûry pro prÛmysl a sluÏby a 8,2 % pro odbûry pro
vodárenské vyuÏití.

odbûr podzemní 
vody (140)

odbûr povrchové 
vody (570)

vypou‰tûní 
odpadních 
vod (660)

OOddbbûûrryy  aa vvyyppoouu‰‰ttûûnníí  vvooddyy  cceellkkeemm  ((mmiill..  mm33))

Provoz labské vodní cesty
V úseku stfiedního Labe byl zaznamenán nárÛst provo-
zu pfiedev‰ím na plavebních komorách v T̆ nci n. La-
bem (o 47 %) v souvislosti s pfiepravou tûÏen˘ch náno-
sÛ z prohrábek koryta v úseku Chvaletice – Pfielouã pro
splavnûní Labe do Pardubic, a dále Brand˘sa n. Labem

(o 9 %), v úseku dol-
ního Labe byl naopak
pokles v pfiepravách,
pfiedev‰ím v profilu
zdymadla Stfiekov
(o 13 %), v dÛsledku
mimofiádnû nízk˘ch
vodních stavÛ v ex-
trémnû suchém ob-
dobí.
Po bfieznové povodni
byl plavební ponor
sníÏen pro usazené
nánosy v plavební
dráze v úseku stfiední-
ho Labe na 180 cm.

Provoz na pln˘ ponor 210 cm byl v úseku Mûlník – Ly-
sá n. Labem obnoven od 14. 6. Dále byla po dobu opra-
vy havarijního po‰kození spodní stavby pravého jezo-
vého pole v Kostomlátkách sníÏena hladina ve zdrÏích
Hradi‰Èko a Kostomlátky v dobû od 17. 10. do 22. 12
(ponor 140, resp. 155 cm).
Na regulovaném úseku dolního Labe poklesl ve dnech
14. 6. – 9. 7. a 14. 8. – 1. 10. vodní stav na vodoãtu
v Ústí n. Labem pod 155 cm a ménû, coÏ znamenalo
praktické pfieru‰ení plavebního provozu pod Stfieko-
vem. Bûhem roku 2000 byl na Ïádost pfiepravcÛ vodní
stav v Ústí n. Labem v padesáti pfiípadech na nûkolik
hodin nadlep‰en z kapacity stfiekovské zdrÏe a ve dvou
pfiípadech na 2 a 3 dny manipulací z vltavské kaskády.
K pfieru‰ení plavby z dÛvodÛ povodÀového prÛtoku
do‰lo v bfieznu na stfiedním Labi v úseku Mûlník – Tou-
‰eÀ na 7 dnÛ, v úseku Tou‰eÀ – Chvaletice na 5 dnÛ. Na
dolním Labi byla plavba pfieru‰ena v úseku nad Stfieko-
vem na 10 dnÛ a pod Stfiekovem na 9 dnÛ. Plánovaná
plavební odstávka trvala na stfiedním Labi 21 dnÛ od
27. 9. do 17. 10. a na dolním Labi od 2. 10. do 8. 10.

VyuÏití vodní energie
Na tocích ve správû akciové spoleãnosti bylo v roce
2000 v provozu celkem 536 mal˘ch vodních elektrá-
ren cizích provozovatelÛ o celkovém instalovaném
v˘konu 110 100 kW, z toho ve 121 MVE umístûn˘ch
u vzdouvacích zafiízení akciové spoleãnosti bylo vyro-
beno 266 GWh elektrické energie.
Akciová spoleãnost v roce 2000 provozovala celkem
15 vlastních MVE o celkovém instalovaném v˘konu
2710,5 kW, které dodaly do sítû rozvodn˘ch závodÛ
7,97 GWh elektrické energie.

MMaalláá  vvooddnníí  eelleekkttrráárrnnaa  VVeelleettoovv

zpracovala spoleãnû s Dánsk˘m hydraulick˘m institu-
tem v rámci II. etapy „Flood Management“ v âeské re-
publice, kterou sponzorovala dánská DEPA, pro vy-
tvofiení strategie lokálního varovného systému. Dále
byl pfiehodnocen dosah záplavov˘ch území na Jizefie

v místech, kde do‰lo za posledních 20 let k nejv˘raz-
nûj‰ím stavebním zásahÛm do koryta vodního toku,
a zahájena pfiíprava geodetick˘ch podkladÛ pro zpra-
cování studie odtokov˘ch pomûrÛ vybran˘ch úsekÛ
Labe, Tiché Orlice, Smûdé, Metuje a Bûlé.
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dílãí profily (1 093)

objednávky (14 515)

odpadní vody (788)

orientaãní profily (813)

limnologická 
sledování (400)

ostatní (6 645)

PPooããttyy  vvzzoorrkkÛÛ  zzpprraaccoovvaann˘̆cchh  vv  llaabboorraattoofifiíícchh  aa..ss..  vv  rrooccee  22000000

PÉâE O JAKOST VODY

V˘voj jakosti vody ve vodních tocích
Jakost vody v Labi i nûkter˘ch dal‰ích pfiítocích se
v klasick˘ch ukazatelích zneãi‰tûní v posledních le-
tech zlep‰ila, a to v závislosti na v˘stavbû nov˘ch ãis-
tíren odpadních vod pro rozhodující zdroje. V roce
2000 byla dokonãena poslední v˘znamná ãistírna od-
padních vod (âOV) na Labi pro Dûãín o kapacitû
93 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Úspû‰nû také
probûhl zku‰ební provoz v ãistírnû odpadních vod
Ústí n. Labem a Mûlník, dokonãen˘ch v minulém
období. Tím byl v pfiedstihu naplnûn cíl „Akãního pro-
gramu Labe“ do roku 2005 vybavit v‰echny ãistírny
odpadních vod nad 20 000 EO základním stupnûm

biologického ãi‰tûní. Dokonãena byla i fiada men‰ích
âOV s kapacitou cca 40 000 EO, napfi. Tanvald, Úva-
ly, Hejnice. V roce 2000 probûhla rovnûÏ rekonstruk-
ce a intenzifikace nûkolika star‰ích ãistíren o celkové
kapacitû cca 90 000 EO. Velikost zneãi‰tûní odstranû-
ného nov˘mi ãistírensk˘mi kapacitami odpovídá pfii-
bliÏnû trendu nárÛstu zneãi‰tûní ze stoupající prÛmy-
slové v˘roby. V ukazatelích specifického zneãi‰tûní je
situace neuspokojivá. V sumárním ukazateli AOX
oproti dfiívûj‰ím rokÛm v˘raznû stouplo pfiedev‰ím vy-
pou‰tûní ze Synthesie, a.s. Pardubice – Semtín.

Kontrola jakosti povrchov˘ch 
a odpadních vod
Vodohospodáfiské laboratofie akciové spoleãnosti
v Hradci Králové a Dûãínû zpracovaly v roce 2000 ví-
ce neÏ 24 tis. vzorkÛ, coÏ pfiedstavuje témûfi 264 tis.
stanovení. Sledování povrchov˘ch vod se provádûlo
s pravidelnou ãetností v 66 profilech spoleãn˘ch
s âHMÚ a v 199 vlastních profilech, vãetnû profilÛ
v nádrÏích. Laboratofi v Hradci Králové se podílela,
jako hlavní zpracovatel a koordinátor sledování, na fie-
‰ení projektu „Komplexní sledování jakosti vody v to-
cích ve vybran˘ch profilech státní sítû“ provádûné ve
44 profilech. V rámci mezinárodní spolupráce labora-
tofie participovaly na sledování fyzikálních, chemic-
k˘ch a biologick˘ch ukazatelÛ pro mezinárodní pro-
gram mûfiení „MKOL 2000“. V oblasti kontroly odpad-
ních vod byly obû laboratofie zafiazeny do seznamu

kontrolních a oprávnûn˘ch laboratofií. Laboratofi
v Hradci Králové byla v ãervnu 2000 akreditována ná-
rodním akreditaãním orgánem âIA a obdrÏela osvûd-
ãení o akreditaci.

Havarijní zneãi‰tûní vodních tokÛ
V roce 2000 bylo zaznamenáno celkem 20 pfiípadÛ
havarijního zneãi‰tûní jakosti vody ve vodních tocích,
coÏ pfiedstavuje o 10 pfiípadÛ ménû oproti pfiedcháze-
jícímu roku. Nejãastûj‰í pfiíãinou havarijního zneãi‰tû-
ní byly opût ropné látky, a to v 12 pfiípadech. Nejvût-
‰í v˘skyt havárií byl na dolním Labi, celkem 9, z toho

jen v Dûãínû 5 pfiípadÛ. Ve v‰ech se jednalo o havárie
men‰ího rozsahu, pouze s minimálními ‰kodami na Ïi-
votním prostfiedí. Z hlediska mnoÏství uniklé závad-
né látky byl váÏn˘ únik více neÏ 1000 l topného
oleje z b˘valé su‰iãky ZD Bfiezno u Mladé Boleslavi
do Klenice.

HMOTN¯ INVESTIâNÍ MAJETEK

A P¤IROZENÁ KORYTA VODNÍCH TOKÒ – JEJICH STAV A UDRÎOVÁNÍ

Skladba hmotného investiãního majetku je v posled-
ních letech témûfi nemûnná. Nejvût‰í objem z pofiizo-
vací hodnoty reprezentují vodohospodáfiské stavby,
a to 87,2 %, zbytek pak pfiipadá na budovy (3,7 %),
stroje a zafiízení (7,6 %) a ostatní stavby (0,8 %).  Ak-
ciová spoleãnost v roce 2000 vynaloÏila na dodavatel-
ské opravy hmotného investiãního majetku a neupra-
vená koryta vodních tokÛ finanãní prostfiedky ve v˘‰i
204 mil. Kã.
PfiibliÏnû 90 % staveb tvofií vodohospodáfiská díla, tj.
pfiedev‰ím úpravy vodních tokÛ a vzdouvací zafiízení,
kter˘mi jsou pfiehrady, jezy a rybniãní hráze. Vût‰ina

tûchto staveb je jiÏ za hranicí ekonomické Ïivotnosti.
RovnûÏ péãe o neupravené ãásti vodních tokÛ, které
reprezentují 60 % z celkové délky vodních tokÛ a pé-
ãe o více neÏ 8 tis. km bfiehov˘ch porostÛ vyÏadují
zv˘‰ené finanãní nároky obzvlá‰tû pfii v˘skytu mimo-
fiádn˘ch hydrologick˘ch situací. PovodeÀ v bfieznu
pÛsobila ‰kody na 31 vodních tocích a vodohospo-
dáfisk˘ch dílech v odhadnuté v˘‰i 408 mil. Kã. Také
vûtrná smr‰È, která se pfiehnala pfies ãást v˘chodních
a stfiedních âech v srpnu, zasáhla 117 km vodních to-
kÛ a zpÛsobila ‰kodu na bfiehovém porostu za více neÏ
14,3 mil. Kã.
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Opravy hmotného investiãního majetku a pfii-
rozen˘ch koryt vodních tokÛ
Opravy hmotného majetku a pfiirozen˘ch koryt vodních
tokÛ byly zamûfieny i v roce 2000 na pokraãování obno-
vy koryt vodních tokÛ po povodni v roce 1997 a 1998,
bûÏné a dlouhodobû plánované opravy a odstraÀování
závad zji‰tûn˘ch pfii technickobezpeãnostním dohledu.
Mezi nejvût‰í akce oprav lze poãítat tûÏení nánosÛ
z vodních nádrÏí Labská a Pastviny, které vznikly pfii po-
vodni v roce 1997. Z obou nádrÏí bylo odtûÏeno více
neÏ 90 tis. m3 materiálu. Zákonná rezerva na opravy, vy-
tvofiená v minul˘ch letech, umoÏnila dokonãit v˘znam-
nou akci „Sanace prÛsakÛ podloÏí pfiehradní hráze M‰eno“.

Realizace akcí plánu oprav musela b˘t jiÏ v první ãtvr-
tinû roku operativnû pfiehodnocena ve prospûch ne-
odkladn˘ch zásahÛ a projekãní pfiípravy nejaktuálnûj-
‰ích akcí po bfieznové povodni. Jednalo se pfiedev‰ím
o urychlené odtûÏení naplaveného materiálu z koryt
vodních tokÛ, kter˘ pro svÛj mimofiádn˘ objem znaã-
nû omezoval prÛtoãnost koryt, provizorní zaji‰tûní
nejzávaÏnûj‰ích poruch bfiehÛ, ohroÏujících pfiilehlé
nemovitosti, a odstranûní poruch na vodohospodáfi-
sk˘ch dílech. Náklady na krizové opravy dodavatel-
sk˘m zpÛsobem t˘kající se odstranûní povodÀov˘ch
‰kod z bfiezna 2000 byly hrazeny v˘hradnû z vlast-
ních zdrojÛ.

MMiinniissttrr  zzeemmûûddûûllssttvvíí  iinngg..  JJaann  FFeennccll  aa  ggeenneerráállnníí  fifieeddiitteell  PPoovvooddíí
LLaabbee  ppfifiii  ssllaavvnnoossttnníímm  zznnoovvuuootteevvfifieenníí  VVDD  MM‰‰eennoo  ppoo  oopprraavvûû

VVssttuuppnníí  oobbjjeekktt  ddoo  iinnjjeekkããnníí  ‰‰ttoollyy  nnaa  VVDD  MM‰‰eennoo

PPáássoovvéé  rryyppaaddlloo  PPooccllaaiinn  11228888

Dohled na technick˘ stav a bezpeãnost 
vodohospodáfisk˘ch dûl a vodních tokÛ
Z celkového poãtu 258 pfiíãn˘ch vodohospodáfisk˘ch
dûl provozovan˘ch akciovou spoleãností bylo v roce
2000 v rámci technickobezpeãnostního dohledu
(TBD) sledováno 106 dûl. Celkem bylo bûhem roku
provedeno 31 plánovan˘ch prohlídek vzdouvacích
objektÛ a 11 prohlídek vyãerpan˘ch plavebních ko-
mor pfieváÏnû v rámci plavební odstávky. Bylo stano-
veno 496 opatfiení, která budou podle své naléhavosti

prÛbûÏnû odstraÀována. K nejzávaÏnûj‰ím zji‰tûním
patfiila porucha spodní stavby pravého jezového pole
v Kostomlátkách na Labi, která byla je‰tû v roce 2000
fie‰ena jako havárie.
V rámci pravideln˘ch plánovan˘ch prohlídek vodních
tokÛ bylo v roce 2000 zkontrolováno 10 tokÛ s celko-
vou délkou 566 km, pfii kter˘ch bylo stanoveno cel-
kem 105 opatfiení k nápravû.

ÚdrÏba vodních tokÛ a vodohospodáfisk˘ch dûl
Systematick˘ pfiístup a dlouhodobá strategie rozvoje
provozní údrÏby, spoãívající zejména ve vyuÏití mo-
derních univerzálních technologií, se osvûdãily i v ro-
ce 2000. Základním podkladem pro plánování a pro-
vádûní zÛstává plán cyklické údrÏby, plán provozní
údrÏby a poÏadavky plynoucí z TBD. Tyto se v prÛ-
bûhu roku dále pfiizpÛsobily okamÏité potfiebû tak,
aby bylo zaji‰tûno kvalitativnû lep‰í vyuÏití fyzick˘ch
i strojních kapacit. Akciová spoleãnost tak mohla ope-
rativnû fie‰it aktuálnû vzniklé drobné i závaÏnûj‰í pro-
blémy na vodních tocích a vodohospodáfisk˘ch dílech
pfiedev‰ím po bfieznové povodni a srpnové vûtrné
smr‰ti. Dal‰í rozhodující skuteãností je hospodárnost
tohoto pfiístupu, neboÈ hodnota prací vlastními pra-
covníky je ve srovnání s pracemi cizích zhotovitelÛ
vytvofiena s podstatnû niÏ‰ími náklady.
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RReekkoonnssttrruukkccee  vveellkkéé  ppllaavveebbnníí  kkoommoorryy  vvee  ··ttûûttíí

PPoollddrr  ãã..  22  nnaa  TTfifieebboovvccee

SSkkllaaddbbaa  zzddrroojjÛÛ  ffiinnaannccoovváánníí  oopprraavv  ((vv ttiiss..  KKãã))
Opravy celkem 204 356

z toho vlastní zdroje 108 102
Dotace ze SR a EIB z programÛ MZe

na odstranûní ‰kod po povodni 1997 69 127 
na úhradu nezbytn˘ch nákladÛ souvisejících s údrÏbou a provozem vodní cesty 26 880

Dotace z programÛ MÎP
na péãi o krajinu 247

Investiãní v˘stavba
Investiãní v˘stavba byla v roce 2000 zamûfiena na po-
kraãování odstraÀování následkÛ povodní v roce 1997
a 1998, v˘stavbu protipovodÀov˘ch opatfiení, rekon-
strukci a modernizaci plavebních zafiízení a rekon-
strukci a modernizaci monitorovacího systému umoÏ-
Àující prognózu povodÀov˘ch prÛtokÛ na území vo-
dohospodáfisk˘ch soustav v pÛsobnosti vodohospo-
dáfiského dispeãinku v Hradci Králové. V souladu
s koncepcí a pfiijat˘m programem probíhala intenziv-
ní pfiíprava a v˘stavba nûkter˘ch protipovodÀov˘ch
opatfiení, jako napfi. poldrÛ v povodí Tfiebovky, pfiípra-
va rekonstrukce úpravy koryta toku Tfiebovky v Opa-
tovû, nebo pfiíprava v˘stavby ochrann˘ch hrází na
Chrudimce v úseku ·tûtín – Tunûchody. RovnûÏ plán
investiãních akcí musel b˘t operativnû pfiehodnocen
po bfieznové povodni. Do konce roku se podafiilo pfii-
pravit a zahájit celkem 5 akcí na odstranûní nejnalé-

havûj‰ích poruch zpÛsoben˘ch touto povodní s celko-
v˘m finanãním objemem 11,6 mil. Kã.
V rámci dlouhodobé strategie akciové spoleãnosti
v oblasti nákupu strojÛ a zafiízení byly nejvût‰í ãástky
vûnovány na nákup specializovan˘ch strojÛ pro potfie-
bu strojní údrÏby koryt vodních tokÛ, travních a bfie-
hov˘ch porostÛ. V oblasti informaãních technologií
se akciová spoleãnost zamûfiila pfiedev‰ím na moderni-

zaci komplexního informaãního a telekomunikaãního
systému.
K v˘znamn˘m investiãním akcím v roce 2000 patfií
mimo jiné provedení rekonstrukce koryta vodního to-
ku a jezu na Úpû v Havlovicích, zahájení úpravy ko-
ryta toku Bûlá v De‰tném v Orl. horách a v Zákoutí,
dokonãení v˘stavby poldru ã. 2 a zahájení stavby
poldru ã. 1 a 5 na Tfiebovce nad Opatovem v rámci
komplexních protipovodÀov˘ch opatfiení, rekonstruk-
ce úpravy koryta Stûnavy v Broumovû, zahájení re-
konstrukce ochrann˘ch hrází na Labi v Hradci Králo-
vé, dokonãení korekce horní rejdy VD Lovosice, po-
kraãování v˘stavby nového rybího pfiechodu na VD
Stfiekov na Labi a zvlá‰tû zahájení rekonstrukce vel-
k˘ch plavebních komor ve ·tûtí a Roudnici n. Labem,
které vyÏadují náklad cca 250, resp. 300, mil. Kã,
a proto budou realizovány ve 3 letech v rámci progra-
mu rozvoje vodních cest Ministerstva dopravy a spojÛ.
Akciová spoleãnost v roce 2000 proinvestovala cel-
kem 325 480 tis. Kã, z toho na úseku stavebních in-
vestic 233 258 tis. Kã, na nákup sólostrojÛ z vlastních
zdrojÛ 57 215 tis. Kã a na ostatní investice, jako ná-
kup pozemkÛ, technologie apod. 35 007 tis. Kã.

SSkkllaaddbbaa  zzddrroojjÛÛ  ffiinnaannccoovváánníí  ssttaavveebbnníícchh  iinnvveessttiicc  ((vv  ttiiss..  KKãã))
Stavební investice celkem 233 258

z toho vlastní zdroje 69 900
Dotace

MZE na odstranûní ‰kod po povodni 1997 a 1998 29 497
MDS na rozvoj vodních cest 87 978
MZe na protipovodÀová opatfiení 40 184
MÎP na revitalizaci fiíãních systémÛ 5 700
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INFORMAâNÍ SYSTÉM POVODÍ LABE (ISyPo)
Také v roce 2000 pokraãovala akciová spoleãnost v cí-
leném budování komplexního informaãního systému.
Modernizovaly se telefonní ústfiedny fieditelství a zá-
vodÛ, do‰lo k úpravû mikrovlnn˘ch tras WAN, inte-
grace fonie do WAN a byla roz‰ífiena síÈ WAN o mik-
rovlnné propojení sídla závodu v Roudnici nad Labem
se v‰emi zdymadly na Labi mezi Mûlníkem a Stfieko-
vem. V oblasti geografického informaãního systému
(GIS) byla zprovoznûna webová aplikace GISyPo
WWW, která zpfiístupnila vût‰inû uÏivatelÛ ISyPo ge-
ografická data, a která byla doplnûna vybran˘mi ob-
jekty na tocích s pfiím˘m pfiístupem do centrální data-
báze ISyPo a lineární vazbou na data subsystému

Technická evidence, jejíÏ souãástí jsou i data Hydroe-

kologického informaãního systému âR (HEIS).
Poãátkem roku byl ukonãen zku‰ební a zahájen rutin-
ní provoz rozsáhlého subsystému Vodohospodáfisk˘
dispeãink, kter˘ byl ovûfien pfii povodÀové situaci
v bfieznu, kdy prokázal svou plnou funkãnost a stal se
dÛleÏit˘m prostfiedkem v procesu dispeãerského fiíze-
ní. V rámci modernizace vodohospodáfiského dispe-
ãinku pokraãovalo postupné budování sítû automatic-
k˘ch monitorovacích stanic, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í
je monitorovací systém VD Rozko‰, VD Labská a prÛ-
tokomûrná stanice FLOW na Jizefie v Mladé Boleslavi.

SScchhéémmaa  tteecchhnniicckkééhhoo  fifiee‰‰eenníí  iinnffoorrmmaaããnnííhhoo  ssyyssttéémmuu  PPoovvooddíí  LLaabbee

UUkkáázzkkaa  zzoobbrraazzeenníí  vv  GGIISS  ––  zzááttooppoovvéé  úúzzeemmíí  pprroo  QQ110000 nnaa  LLaabbii  vv  ââeesskk˘̆cchh  KKooppiisstteecchh
SSrrááÏÏkkoommûûrrnnáá  ssttaanniiccee  ss  aauuttoommaattiicc--
kk˘̆mm  ppfifieennoosseemm  ddaatt
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Základním pfiedpokladem personální politiky akciové
spoleãnosti byla i v roce 2000 stabilizace zamûstnan-
cÛ, jejich odborn˘ rÛst a zvy‰ování kvalifikace. Byla
poskytována fiada v˘hod garantovan˘ch kolektivní
smlouvou, jako napfi. pfiíspûvky na stravování, pfiipo-
ji‰tûní k penzijnímu poji‰tûní, pfiíspûvky rodiãÛm na
prázdninové pobyty dûtí, pfiíspûvky na organizovanou
turistiku a sportovní akce apod. JiÏ tradiãnû byla znaã-
ná pozornost vûnována v˘chovû a vzdûlávání zamûst-
nancÛ formou krátkodob˘ch kursÛ a ‰kolení. Akciová
spoleãnost se aktivnû podílela na organizaci semináfiÛ,
konference „Orlice“ a zejména mezinárodního

PERSONÁLNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Ke konci roku 2000 v akciové spoleãnosti bylo evido-
váno celkem 931 zamûstnancÛ, z toho 235 Ïen a 696
muÏÛ, coÏ je o 9 zamûstnancÛ ménû, neÏ v pfiedchá-
zejícím roce. Vûkové sloÏení zamûstnancÛ je jiÏ nûko-

lik let stabilní, nejvíce jich je v kategorii 31–50 let.
RovnûÏ poãet zamûstnancÛ v dûlnick˘ch profesích je
stabilní, v roce 2000 jich bylo zamûstnáno 516.

9. Magdeburského semináfie o ochranû vod v Berlínû.
Vzhledem k vysoké odborné erudici zamûstnancÛ ak-
ciové spoleãnosti se staly bûÏn˘mi pfiedná‰ková vy-
stoupení na fiadû semináfiÛ a konferencí, ve sdûlova-
cích prostfiedcích, novinách i odborn˘ch ãasopisech
na téma o v˘voji jakosti vody ve vodních tocích, pro-
tipovodÀové ochranû, manipulacích na vodních dí-
lech nebo péãi o vodní toky. Vedení spoleãnosti rov-
nûÏ vûnovalo bûhem roku velkou pozornost informo-
vanosti zamûstnancÛ v souvislosti s pfiípravou pfiecho-
du akciové spoleãnosti na státní podnik.

vysoko‰koláci (109)

stfiedo‰koláci (342)

vyuãení (418)

se základním vzdûláním (62)

do 20 let (2)

21–30 (97)

31–50 (479)

51–60 (319)

nad 60 let (34)

závod Hradec Králové (157)

závod Pardubice (105)

závod Jablonec nad Nisou (106)

závod Stfiední Labe (189)

závod Dolní Labe (154)

fieditelství (220)

PPooããeett  ffyyzziicckk˘̆cchh  zzaammûûssttnnaannccÛÛ  vv  ããlleennûûnníí  ppooddllee  hhllaavvnníícchh  oorrggaanniizzaaããnníícchh  jjeeddnnootteekk

KKvvaalliiffiikkaaããnníí  ssttrruukkttuurraa  ((ppooããeett  oossoobb)) VVûûkkoovváá  ssttrruukkttuurraa  ((ppooããeett  oossoobb))
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Pfiíroda nás po pfiedchozích katastrofick˘ch povod-
ních v letech 1997 a 1998 opût tûÏce vyzkou‰ela. Ve
dnech 3. aÏ 5. bfiezna byla horská pásma a podhÛfií Ji-
zersk˘ch hor, Krkono‰ a Orlick˘ch hor zasaÏena mi-
mofiádnû siln˘m snûÏením. Následnû 8. bfiezna pfie‰la
pfies na‰e území teplá fronta spojená s extrémnû vy-
datn˘mi sráÏkami, v˘razn˘m oteplením a siln˘m vût-
rem. Nejvy‰‰í sráÏky, které byly i v horsk˘ch oblas-
tech de‰Èové, byly je‰tû zesíleny na návûtrn˘ch hor-
sk˘ch svazích velmi prudk˘m západním vûtrem. Ma-
ximální tfiídenní úhrny sráÏek (od 7. 3. do 10. 3.) by-
ly namûfieny ve stanicích VD Labská (Krkono‰e) –
– 150,2 mm, Desná – Sou‰ (Jizerské hory) – 130,3 mm
a Orlické Záhofií (Orlické hory) – 131,1 mm. Odtok
vody z de‰Èov˘ch sráÏek byl v˘raznû zv˘‰en o vodu
z rychle tajícího ãerstvého snûhu, zejména ve stfied-
ních horsk˘ch oblastech a v podhÛfií. PovodÀov˘mi
prÛtoky byl postiÏen zejména horní úsek Labe, dále
Divoká Orlice a Jizera, kde pfiívalové vody dosáhly
nejen znaãn˘ch kulminaãních hodnot, ale zejména
extrémnû velk˘ch objemÛ. Tím do‰lo k propagaci vy-
sok˘ch povodÀov˘ch prÛtokÛ i do níÏinn˘ch úsekÛ
tûchto tokÛ.
V povodí horního Labe dosáhl dne 9. 3. kulminaãní
prÛtok v Labi v úseku Hostinné aÏ Jaromûfi hodnoty
Q100 - 200, v povodí Divoké Orlice dne 9. 3. v úseku
Klá‰terec n. Orlicí aÏ T̆ ni‰tû n. Orlicí hodnoty
Q50 - 100 a v povodí Jizery ve dnech 9. – 10. 3. v úseku
Îelezn˘ Brod aÏ Brand˘s n. Labem hodnotu cca Q50.
Na ostatních pfiítocích Labe i na samotném Labi v úse-
ku Hradec Králové – Hfiensko, a také v povodí LuÏic-
ké Nisy, Smûdé a Stûnavy, byly povodÀové prÛtoky
jiÏ niÏ‰ích hodnot s dobou opakování 5 aÏ 20 let.
Zcela mimofiádná situace nastala na VD Les Králov-
ství, kde velikost kulminaãního prÛtoku na pfiítoku do
nádrÏe dosáhla hodnoty 385 m3.s-1, coÏ odpovídalo
cca 100 aÏ 200leté povodni. PovodÀov˘ prÛtok tak
pfiekroãil dosud známé maximum z 8. 2. 1946 o 75 m3.s-1.
Objem povodÀové vlny byl témûfi dvakrát vût‰í neÏ
celkov˘ objem prázdné nádrÏe a velikost povodnû tak
nûkolikanásobnû pfievy‰ovala funkãní schopnost vod-
ního díla. Celkov˘ objem povodÀové vlny se transfor-
maãním úãinkem nádrÏe sníÏil o 20 % a odtok z ná-
drÏe oproti pfiítoku o 10 %. Pro fie‰ení povodÀové si-
tuace v mûstech a obcích pod pfiehradou mûlo velk˘
v˘znam zejména oddálení pfiekroãení ne‰kodného
prÛtoku v korytû pod nádrÏí o 7 hodin, a tím byl zís-
kán ãas na organizaãní a evakuaãní práce.
Dal‰í zcela mimofiádná situace nastala na VD Pastviny
na Divoké Orlici, kde byla pfied pfiíchodem povodnû
hladina v zásobním prostoru sníÏena o 2 m, a tím do-
‰lo ke zvût‰ení ochranného prostoru o jednu tfietinu.
To v‰ak na v˘raznou transformaci povodÀové vlny

JJeezz  VVeessttfifieevv  nnaa  hhoorrnníímm  LLaabbii

MMoosstt  vv  KKoocchháánnkkáácchh  nnaa  JJiizzeefifiee

ZZáávvoodd  TTiibbaa  vv  JJoosseeffoovvûû  DDoollee  nnaa  JJiizzeefifiee
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nestaãilo. Pfiítok do nádrÏe v profilu Klá‰terec n.Orli-
cí kulminoval na hodnotû 174 m3.s-1, t.j. témûfi na hod-
notû stoleté vody, a odtok z nádrÏe v profilu Nekofi na
170 m3.s-1, t.j. rovnûÏ na hodnotû témûfi Q100. RovnûÏ
manipulace na VD Pastviny umoÏnily oddálení nástu-
pu povodnû v korytû fieky pod hrází o nûkolik hodin.
Také nádrÏ Rozko‰ pfiispûla pfii fie‰ení transformace
povodÀov˘ch prÛtokÛ v fiece Úpû. Svedením prÛtoku
Úpy do nádrÏe tzv. Úpsk˘m pfiivadûãem se podafiilo
redukovat prÛtok v Úpû dokonce aÏ na pfiípustné mi-
nimum, a tím se doba opakování kulminaãního prÛto-
ku v Labi pod soutokem s Úpou sníÏila na 20 aÏ 50 let,
coÏ mûlo zcela zásadní v˘znam pro ochranu Hradce
Králové a Pardubic.
V prÛbûhu trvání povodnû bylo nutno evakuovat té-
mûfi 450 osob, bylo zatopeno 1200 obytn˘ch domÛ
a desítky v˘robních podnikÛ. Celkovû odhadnuté
‰kody na majetku obãanÛ, obcí, podnikatelsk˘ch sub-
jektÛ a správcÛ vodních tokÛ v celé zasaÏené oblasti
byly odhadnuty na více neÏ 3 miliardy Kã. Zvlá‰tû v˘-
raznû byla postiÏena mûsta DvÛr Králové n. Labem
a Jaromûfi na Labi, Îelezn˘ Brod, Semily, Mladá Bole-
slav a Mnichovo Hradi‰tû na Jizefie, Îamberk a Kos-
telec n. Orlicí na Divoké Orlici, jakoÏ i desítky obcí
na tûchto tocích.
JiÏ v prÛbûhu povodnû zahájila akciová spoleãnost
práce na odstraÀování jejích následkÛ. V prvé fiadû
musela b˘t uvolnûna prÛtoãnost koryt vodních tokÛ
od zátarasÛ a zaji‰tûny nejkritiãtûj‰í bfiehové nátrÏe.
Mimofiádnû niãivé úãinky na korytech tokÛ byly za-
znamenány zejména v úseku horního Labe od Hostin-
ného po Jaromûfi, v celém horním úseku Divoké Orli-
ce po Kostelec n. Orlicí, v úseku Jizery od Îelezného
Brodu po její ústí do Labe a na nûkter˘ch men‰ích to-
cích v podhÛfií Jizersk˘ch hor, Krkono‰ a Orlick˘ch
hor. K v˘znamn˘m ‰kodám do‰lo rovnûÏ na stfiedním
i dolním toku Orlice a Labe. Vedle devastace a roz-
sáhl˘ch poruch bfiehov˘ch zón byl zaznamenám také
vysok˘ objem nánosÛ v korytech z hlubok˘ch bfieho-
v˘ch nátrÏí a dnov˘ch v˘molÛ a z rozsáhl˘ch eroz-
ních jevÛ na svaÏit˘ch pozemcích pfii vodních tocích.
V celé fiadû lokalit do‰lo také k zemním sesuvÛm pÛ-
dy, a to zejména v povodí Jizery na okrese Trutnov,
Semily a Jablonec n. Nisou, které se také ãásteãnû do-
staly do koryt vodních tokÛ.
PovodÀové ‰kody byly zji‰tûny celkem v 347 lokali-
tách na 31 vodních tocích v rámci celé oblasti pÛsob-
nosti akciové spoleãnosti a náklady na jejich odstra-
nûní byly odhadnuty na 408 mil. Kã. Ze souboru evi-
dovan˘ch povodÀov˘ch ‰kod bylo vybráno pro reali-
zaci v roce 2000 celkem 173 lokalit, kumulovan˘ch
do 30 stavebních akcí. Vzhledem k tomu, Ïe nebyly
zaji‰tûny finanãní prostfiedky ze státních zdrojÛ, pro-
vedla akciová spoleãnost ve druhé polovinû roku re-
strikci provozních a investiãních nákladÛ, a tím za-
bezpeãila realizaci 13 neinvestiãních a 5 investiãních
akcí v celkovém objemu 32,5 mil. Kã.

JJiizzeerraa  vv  RRooÏÏááttoovvûû

PPfifieehhrraaddaa  LLeess  KKrráálloovvssttvvíí  nnaa  hhoorrnníímm  LLaabbii

JJiizzeerraa  vv  MMllaaddéé  BBoolleessllaavvii
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Aktiva celkem bûÏn˘ rok minul˘ rok
3 816 153 3 657 957 

A Pohledávky

za upsané jmûní 0 0

B Stálá aktiva 3 427 173 3 412 853

B.I. nehmotn˘ investiãní 
majetek 10 632 14 183

B.II. hmotn˘ investiãní 
majetek 3 416 091 3 398 220

B.III. finanãní investice 450 450

B.III.1. z toho: podíl. cen. 
papíry  0 0

C ObûÏná aktiva 387 534 243 203

C.I. zásoby 9 817 9 406

C.II. dlouhodobé pohledávky 0 0

C.III. krátkodobé pohledávky 131 928 114 542

C.IV. finanãní majetek 245 789 119 255

D Ostatní aktiva 1 446 1 901

Pasiva celkem bûÏn˘ rok minul˘ rok
3 816 153 3 657 957

A Vlastní jmûní 3 555 683 3 538 941

A.I. základní jmûní 3 468 027 3 468 027

A.II. kapitálové fondy -8 275 -7 804

A.III. fondy tvofiené 
ze zisku 76 072 43 320

+A.IV. hosp. v˘sledek
minul˘ch let 0 0

+A.V. hosp. v˘sledek  
úãet. období 19 859 35 398

B Cizí zdroje 247 953 106 744

B.I. rezervy 64 002 25 000

B.II. dlouhodobé závazky 0 0

B.III. krátkodobé závazky 154 951 46 944

B.IV. bankovní úvûry
a v˘pomoci 29 000 34 800

B.IV.1. z toho: dlouhodobé
úvûry 23 200 29 000

C Ostatní pasiva 12 517 12 272

I+II V˘kony a prodej zboÏí 691 603 622 964

I+II.1 z toho: trÏby za
vlastní v˘robu 689 806 621 336

II.2 Zmûna stavu vnitr. 
zásob 0 0

II.3 Aktivace 1 797 1 628

A+B V˘konová spotfieba 375 523 345 102

+ Pfiidaná hodnota 316 080 277 862

C Osobní náklady 236 237 226 124

E Odpisy inv. majetku 137 540 147 949

IV+V Zúãtování rezerv. a opr.
poloÏek 3 358 37 132

G+H Tvorba rezerv. a oprav.
poloÏek 44 567 29 723

III.+VI

+VII Jiné provozní v˘nosy 125 443 185 048

D+F+

+I+J Jiné provozní náklady -77 266 -79 618

* Provozní hosp. 
v˘sledek 103 803 175 864

XI+XII Zúãtování rezerv 
a opr. poloÏek 0 337

L+M Tvorba rezerv 
a opr. poloÏek 2 0

VIII+IX+X

+XIII+XIV

+XV Jiné finanãní v˘nosy 9 722 2 214

K+N+O

+P+R Jiné finanãní  
náklady 3 940 7 479

* Hosp. v˘sledek
z fin. operací 5 779 -4 928

** Hosp. v˘sl. za bûÏ.  
ãinnost 109 583 170 936

XVI Mimofiádné v˘nosy 604 22 907

S+T Mimofiádné náklady 90 328 158 445

* Mimofiád. hosp. v˘sl. -89 724 -135 538

*** Hosp. v˘sl. za úãet.

období 19 859 35 398

ROZVAHA (v tis. Kã)

V¯KAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kã)
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P¤ÍLOHA K V¯KAZÒM ZA ROK 2000
1. Obecné údaje
Obchodní jméno:  Povodí Labe, a. s.
Identifikaãní ãíslo:  60 10 90 76
Sídlo:  Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Právní forma:  akciová spoleãnost
Datum vzniku:  1. ledna 1994
Rozhodující pfiedmût ãinnosti: správa a ochrana povrchov˘ch  a podzemních vod 

a funkce odborné hydroekologické organizace v povodí
100% akcionáfi:  MZe âR, Tû‰nov ã. 17, 117 05 Praha

2. Zmûny a dodatky provedené v Obchodním rejstfiíku v roce 2000
V roce 2000 nebyly provedeny Ïádné zmûny v zápisu do Obchodního rejstfiíku.

3. Statutární a dozorãí orgány
Pfiedstavenstvo spoleãnosti
Pfiedseda pfiedstavenstva: Ing. Vanûk Tomá‰
âlen pfiedstavenstva: Ing. Kremsa Jifií
âlen pfiedstavenstva: Ing. Vaãlena Jan

Dozorãí rada
Pfiedseda dozorãí rady: Ing. Horej‰ Miroslav
Místopfiedseda dozorãí rady: Ing. Stanûk Franti‰ek
âlen dozorãí rady: Ing. PetruÏela Lubomír, CSc.
âlen dozorãí rady: Ing. Konviãková Magdalena
âlen dozorãí rady: Ing. Chytr˘ Martin
âlen dozorãí rady: Ing. Van˘sek Pavel

4.Vlastní jmûní

4.1. Zmûny vlastního jmûní
Pfiijat˘ dar investiãního majetku a zmûny v evidenci
pozemkÛ z dÛvodu digitalizace evidence katastrálních
úfiadÛ byly úãtovány na úãet 413, jehoÏ hodnota pfied-
stavuje sníÏení vlastního jmûní o 8275 tis. Kã.

4.2. Základní jmûní
Jedin˘m vlastníkem akcií akciové spoleãnosti je stát.
Základní jmûní zapsané v Obchodním rejstfiíku ãiní
3 468 027 tis. Kã. V této hodnotû byla vydána jedna
akcie na jméno, která je v drÏení Ministerstva zemû-
dûlství âR.

4.3. Rozdûlení zisku roku 1999
Na základû rozhodnutí jediného akcionáfie vykonáva-
jícího pÛsobnost valné hromady byl rozdûlen zisk ro-
ku 1999 ve v˘‰i 35 397 900,50 takto:

Titul Kã

fond investic 27 628 000,00
rezervní fond 1 769 900,50
sociální fond 3 000 000,00
fond odmûn 3 000 000,00

Celkem 35 397 900,50

5. Zamûstnanci

Akciová spoleãnost neposkytuje pÛjãky a úvûry akcionáfiÛm, pfiedstavenstvu ani ãlenÛm dozorãí rady.

1999 2000

PrÛmûrn˘ evid. pfiepoãten˘ poãet pracovníkÛ: 931,6 917,7
z toho: fiídících pracovníkÛ: 28 28
v tom: vedení a.s. 3 3

fieditelé závodÛ 5 5
odborní zástupci fieditelÛ závodÛ 10 10
vedoucí odborÛ fieditelství a.s.  10 10

Osobní náklady v tis. Kã celkem: 226 124 236 237
z toho: mzdové náklady na fiídící pracovníky 16 344 16 260

mzdové náklady na ostatní pracovníky 147 706 155 990
odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti 0 0
náklady na sociální zabezpeãení 57 899 60 323
sociální náklady  2 052 2 784

Ostatní plnûní poskytovaná fiídícím pracovníkÛm: 1 053 1 003
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6. Úãetní metody a zásady
a) Zásoby byly oceÀovány podle vnitropodnikového
ceníku. Odchylky byly úãtovány na úãet oceÀovací
odchylky k materiálu a jejich rozpou‰tûní se provádû-
lo mûsíãnû.
Vedlej‰ími pofiizovacími náklady, které byly zahrno-
vány do pofiizovacích cen zásob bylo pfiepravné, po‰-
tovné a balné. V pfiípadû dovozu vlastní dopravou by-
ly aktivovány tyto náklady - odpisy daného dopravní-
ho prostfiedku, náklady na PHM, mzda fiidiãe vã. so-
ciálního a zdravotního poji‰tûní a poji‰tûní vozidla.
b) Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek vytvofie-

n˘ vlastní ãinností byl oceÀován ve vlastních nákla-
dech, tj. náklady na materiál, energii, PHM, mzdy vã.
sociálního a zdravotního poji‰tûní, odpisy IM.
c) Odpisov˘ plán investiãního majetku pro rok 2000
byl stanoven pro jiÏ zafiazené prostfiedky podle SKP
rovnomûrnû z hlediska doby upotfiebitelnosti. Pro no-
vû nakupované prostfiedky byly vytvofieny skupiny
podle doby upotfiebitelnosti. Odpisov˘ plán tvofií pfií-
lohu organizaãní smûrnice o úãetnictví. Budovy a stav-
by se odepisují rovnomûrnû po dobu sto let, pro ostat-
ní investiãní majetek byl stanoven odpis odpovídající

pfiedpokládanému procentu opotfiebení. V˘jimku tvofií
platinové misky, které jsou pouÏívány v laboratofiích.
Tyto odepisujeme jednorázovû na konci roku podle
opotfiebení, coÏ pfiedstavuje úbytek hmotnosti vyjá-
dfien˘ v Kã zji‰tûn˘ pfieváÏením. Opravné poloÏky
k HIM se odepisují rovnomûrnû 6,67 %. Drobn˘ in-
vestiãní majetek byl odepisován jednorázovû 100 %
do nákladÛ pfii jeho zafiazení do provozu. Dále je ve-
den v úãetnictví na úãtu 018 nebo 028 (v cenách od
20 000 Kã do 40 000 Kã resp. 60 000 Kã) nebo v ope-
rativní evidenci pfii niÏ‰ích pofiizovacích cenách.
d) Kurzové rozdíly byly úãtovány ke dni uskuteãnûní
úãetního pfiípadu právû platn˘mi kurzy.
Tûmito dny byly stanoveny:
a) den vystavení faktury akciovou spoleãností uveden˘
na faktufie a den provedení platby podle v˘pisu z banky
b) den pfiijetí faktury, tj. razítko z podatelny, a den
provedení úhrady podle v˘pisu z banky.
e) Valutové pokladny jsou vedeny v pevném kurzu
(kurz ke dni 31. 12. pfiedchozího roku).
Tento kurz je stanoven v organizaãní smûrnici o úãet-
nictví.

7. DoplÀující informace
7.1. Dotace PPfifieehhlleedd  ddoottaaccíí  ((vv ttiiss..  KKãã))

Název dotace Neinvestiãní dotace Investiãní dotace

Na úhradu nezbytn˘ch nákladÛ souvisejících s údrÏbou 
a provozem vodní cesty 49 180 0
Na obnovu koryt po povodni 1997 69 127 14 000
Na obnovu koryt po povodni 1998 0 15 497
Zátopová území a studie odtokov˘vh pomûrÛ 0 5 330
ProtipovodÀová opatfiení 0 40 184
Rozvoj vodních cest 0 87 978
Program péãe o krajinu 247 0
Revitalizace fiíãních systémÛ 0 5 700

Celkem 118 554 168 689

7.2. Dary
V rámci mezinárodní pomoci Dánské republiky âes-
ké republice obdrÏela spoleãnost dar FORUNO FR
1525 MK3 15„ X-Band Radar z DANCEE Project on
Flood Management Project in the Czech Republic ve
v˘‰i 1 520 tis. Kã. (meteorologick˘ radar pro lokální
varovn˘ systém v povodí Jizery).

7.3. Dlouhodobé bankovní úvûry
Akciová spoleãnost má v souãasné dobû dva dlouho-
dobé bankovní úvûry u IPB Hradec Králové na zakou-
pení dvou MVE ve vefiejné soutûÏi. Nesplacen˘ úvûr
k 31. 12. 2000 ãiní 29 mil. Kã.

7.4. Investiãní majetek
Pfii zaloÏení byl do akciové spoleãnosti vloÏen ve‰ker˘
majetek jeho právního pfiedchÛdce tj. zru‰ené organizace
Povodí Labe s.p. o. podle rozhodnutí MÎP ã.j.
M/4390/93 ze dne 14. 12. 1993. Návrhy na zápis ãásti ne-
movitého majetku, tj. pozemkÛ a budov, které zápisu dle
zákona ã. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí âR, pod-

léhají, byly ke dni zaloÏení akciové spoleãnosti pfiedloÏe-
ny v‰em katastrálním úfiadÛm v oblasti její pÛsobnosti.
V bfieznu 1998 nadfiízen˘ orgán katastrálních úfiadÛ roz-
hodl o pfieru‰ení práce na zápisech. Ke dni 31. 12. 2000
nebylo na listech vlastnictví pfiepsáno cca 20% majetku
podléhajícího zápisu. Na základû zákona ã. 305/2000 Sb.,
o povodích, bude k 1. 1. 2001 v‰echen majetek pfieveden
do vlastnictví státu a pfiíslu‰nost hospodafiit s ním bude
bûhem roku 2001 u jednotliv˘ch katastrálních úfiadÛ po-
stupnû zapisována na novû vznikl˘ státní podnik.
Hmotn˘ investiãní majetek v pouÏívání (bez opravné
poloÏky) mûl k 31. 12. 2000 celkovou pofiizovací hod-
notu 8 643 719 tis. Kã. Oprávky k tomuto HIM ke
stejnému datu byly 5 727 740 tis. Kã, coÏ pfiedstavuje
66,26 % opotfiebení. U budov a staveb toto opotfiebe-
ní pfiedstavuje 66,28 % a u samostatn˘ch movit˘ch
vûcí 66,07 %. Stoprocentní odpis byl proveden
u drobného hmotného investiãního majetku v hodno-
tû 5 944 tis. Kã. Pozemky evidované na úãtu 031 mû-
ly ke dni 31. 12. 2000 hodnotu 344 279 tis. Kã.
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ZZaafifiaazzeenn˘̆  nneehhmmoottnn˘̆  iinnvveessttiiããnníí  mmaajjeetteekk  kk  3311..  1122..  22000000  ((vv  ttiiss..  KKãã))

Úãet Název Pofiizovací cena Oprávky ZÛstatková cena
1999          2000 1999           2000 1999         2000

011100 Zfiizovací v˘daje 60 60 60 60 0 0
013100 Software 34 549 37 874 21 405 27 342 13 144 10 532
019100 Ostatní nehm. majetek 347 347 347 347 0 0
018100 Drobn˘ nehm. majetek 221 305 221 305 0 0

CCeellkkoovv˘̆  rroozzppiiss  ssyynntteettiicckk˘̆cchh  úúããttÛÛ  HHIIMM  ((vv  ttiiss..  KKãã))

Úãet Název Pofiizovací cena Oprávky ZÛstatková cena
1999          2000 1999           2000 1999         2000

021100 Budovy 305 169 326 265 76 186 83 093 228 983 243 172
021200 Stavby 7 608 250 7 665 810 5 143 287 5 214 112 2 464 963 2 451 698
022300 Energet. a hnací stroje 47 133 48 648 17 073 19 892 30 060 28 756
022400 Pracovní stroje 157 920 166 642 118 881 126 062 39 039 40 580
022500 Pfiístroje a zvl. zafiízení 227 189 235 872 151 207 166 507 75 982 69 365
022600 Dopravní prostfiedky 174 459 191 842 105 620 116 133 68 839 75 709
022700 Inventáfi 2 401 8 640 1 519 1 941 882 6 699
097100 Opravná poloÏka k HIM 24 562 24 562 5 042 6 680 19 520 17 882
028100 Drobn˘ HIM 20-40 tis. Kã 3 022 5 944 3 022 5 944 0 0
031100 Pozemky 346 232 344 279 0 0 346 232 344 279
032100 Umûlecká díla 2 409 2 809 0 0 2 409 2 809

PPfifiíírrÛÛssttkkyy  aa  úúbbyyttkkyy  HHIIMM  vv  rrooccee  22000000  ddllee  sskkuuppiinn  ((vv  ttiiss..  KKãã))

Úãet Název PfiírÛstek Úbytek

021100 Budovy 21 222 126
021200 Stavby 57 571 11
022300 Energetické a hnací stroje 1 758 243
022400 Pracovní stroje 11 333 2 611
022500 Pfiístroje a zvlá‰tní zafiízení 15 682 6 998
022600 Dopravní prostfiedky 21 966 4 583
022700 Inventáfi 6 250 11
097100 Opravná poloÏka k HIM 0 0
028100 Drobn˘ HIM 20-40 tis. Kã 2 949 27
031100 Pozemky 10 990 12 943
032100 Umûlecká díla 400 0

Celkem 150 121 27 553

Spoleãnost mûla k 31. 12. 2000 leasingové smlouvy na osobní automobily, v˘poãetní techniku a kopírovací pfií-
stroje. Dosud neuhrazené splátky jsou ve v˘‰i 706 tis. Kã, z toho do jednoho roku ve v˘‰i 540 tis. Kã.

7.5. Majetek neuveden˘ v rozvaze
VV  rroozzvvaazzee  nneebbyyll  uuvveeddeenn  hhmmoottnn˘̆  aa  nneehhmmoottnn˘̆  mmaajjeetteekk,,  kktteerr˘̆  jjee  vveeddeenn  vv  ooppeerraattiivvnníí  eevviiddeennccii..  JJeehhoo  hhooddnnoottaa  ppfifieeddssttaavvuujjee  ((vv  KKãã))

Název 1999 2000

Drobn˘ hmotn˘ majetek 58 570 205 61 179 937
Drobn˘ nehmotn˘ majetek 3 442 621 3 571 123
HIM 118 525 228 324 517 363

Celkem 180 538 054 389 268 423

7.6. Majetek zatíÏen˘ zástavním právem a vûcn˘m bfiemenem
ZZáássttaavvnníí  pprráávvoo  jjee  zzaappssáánnoo  kk  nnáásslleedduujjííccíímmuu  mmaajjeettkkuu  ((vv  ttiiss..  KKãã))

Invent. ã. Název âíslo parcely Katastrální území ZÛst. cena

9051007971 Budova fieditelství a.s. 41 965
9051008047 Budova laboratofií a.s. 11 529

Parcela stp. 2338 Slezské Pfiedmûstí 657
Parcela stp. 1549 Slezské Pfiedmûstí 671



TrÏby 1999 2000

V˘roba elektrické energie 10 626 9 459
Odbûry povrchové vody 529 633 532 006
Úplaty za uÏití vzdouv. zafiízení 26 323 24 722
SluÏby laboratofie 14 581 20 432
Nájemné 4 610 5 154
Ostatní ãinnosti 35 563 98 033

Celkem 621 336 689 806

● 18

12. V˘zkum a v˘voj
Spoleãnost nemûla v roce 2000 Ïádné v˘daje vynalo-
Ïené na v˘zkum a v˘voj.

13. Následné události
Akciová spoleãnost ke dni 31. 12. 2000 na základû zá-
kona ã. 305/2000 Sb., o povodích, zanikla bez likvi-
dace. Jejím právním nástupcem se stal na základû té-
hoÏ zákona, k 1. 1. 2001 novû vznikl˘ podnik Povodí
Labe, státní podnik.

VVûûccnn˘̆mm  bbfifieemmeenneemm  jjee  vv kkaattaassttrruu  nneemmoovviittoossttíí  zzaattííÏÏeenn  nnáásslleedduujjííccíí  mmaajjeetteekk  ((cceennaa  vv  ttiiss..  KKãã))

â. smlouvy Oprávnûn˘ Katastrální území âíslo parcely Cena parcely

131/1996 Kylias s.r.o. Liberec Machnín 1 140 34
132/1996 Koli Holding a.s. N. Mûsto n. M. Smifiice 790/1, 790/4 55
138/1996 Ing. Gábrt, Hronov Hronov 1 704/1 58
170/1996 Tiba a.s. DvÛr Králové n. L. DvÛr Králové n. L. 3 806, 4 904 356
233/1996 Krkono‰. papírny a.s. Hostinné Svoboda n. Ú. 834 45

Mar‰ov 597 67
241/1996 Mûsto Nymburk Nymburk 1 061/1 52
293/1996 Kovo‰rot a.s. Dûãín Podmokly 3 829/2 38
321/1996 Severoã. vod. spol. a.s. Teplice Vesec 517 7

Vratislavice 29/1, 29/3 85
344/1996 Severoã. vod. spol. a.s. Teplice Hrádek n. N. 1 508 15
380/1996 SIÚ Liberec Hodkovice n. M. 2 378 13
bez ã. Mûsto Podûbrady Podûbrady 4 110 85
418/1996 âHMÚ Praha Krãín 745/1 207

12/1997 ·kolsk˘ úfiad Liberec Liberec 2 583/1 6
19/1997 Mûsto âelákovice âelákovice 3 219 71

Káran˘ 1 311/1 5
42/1997 Mareãkovi, Brand˘s n. L. Brand˘s n. L. 1 258/2 31
56/1997 Ing. âervinka, Liberec Desná I. 183 81

104/1997 MV âR Praha Hostinné n. L. 1 402 16
Proseãné n. L. 2 123 112

140/1997 Ondráãkovi, Jablonec n. N. Luãany n. N. 2 597/1 1
141/1997 Ondráãkovi, Jablonec n. N. Jablonec n. N. 2 502/1 1
174/1997 Mûsto Nymburk Nymburk 1 725/1 1 500
206/1997 První elektr. a.s. Liberec Polubn˘ 3 034/12 229
308/1997 Pískovny s.r.o. Hrádek n. N. Václavice u Hr. n. N. 3 090 45
320/1997 Severoã. vod. spol. a.s. Teplice Cetenov 1 010 11

Celkem 3 226

8. Pohledávky
Pohledávky z obchodního styku ãinily celkem 76 013
tis. Kã, z toho po lhÛtû splatnosti celkem 28 169 tis.
Kã v následujícím sloÏení:

Spoleãnost vûnuje velkou pozornost v‰em pohledáv-
kám. DluÏníci jsou upomínáni, za pozdní platby jsou
úãtovány smluvní pokuty, jsou uplatÀovány pohledáv-
ky v konkurzním fiízení i v likvidaci.

Poãet dnÛ po splatnosti tis. Kã

do 30 3 129
31 - 90 1 672
91 - 180 928
181 - 360 2 749
nad 360 19 691 

Celkem 28 169

9. Závazky
Stav závazkÛ z obchodního styku k 31. 12. 2000 byl
74 769 tis. Kã, z toho po lhÛtû splatnosti 3 318 tis. Kã.
Jednalo se o faktury, které byly doruãeny koncem ro-
ku 2000 a k jejich úhradû do‰lo v prvních dnech roku
2001 nebo byly pouÏity ke vzájemnému zápoãtu a ãe-
kalo se na potvrzení ze strany partnera. Závazky vÛãi
státnímu rozpoãtu, z daní, zdravotního a sociálního
poji‰tûní jsou uhrazovány vÏdy v termínu splatnosti.
Velk˘ nárÛst závazkÛ v roce 2000 byl zpÛsoben zú-
ãtováním velk˘ch stavebních akcí v dÛsledku odstra-
Àování povodÀov˘ch ‰kod a programu Rozvoje vod-
ních cest koncem roku.

10. Rezervy a opravné poloÏky
Spoleãnost v roce 2000 vytvofiila rezervu na opravu
vodního díla Stfiekov ve v˘‰i 12 mil. Kã a opravu vod-
ního díla âelákovice ve v˘‰i 27 mil. Kã.

OOpprraavvnnéé  ppoollooÏÏkkyy  kk  ppoohhlleeddáávvkkáámm  vvyykkaazzoovvaallyy  nnáásslleedduujjííccíí  ssttaavv  ((vv  ttiiss..  KKãã))

Opravná poloÏka 1999 2000

k pohl. po 31. 12. 1994 2 834 2 986
k pohl. v konkurzu 12 195 11 328
k pohl. v likvidaci 2 0
k pohl. ve vyrovnání 0 41
daÀovû neuznaná 131 1 381

Celkem 15 162 15 736

11. V˘nosy z bûÏné ãinnosti
TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb byly reali-
zovány ve v˘‰i 689 806 tis. Kã. TrÏby byly realizová-
ny v následujících ãinnostech (v tis. Kã):
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P. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úãetního období 119 255

PenûÏní toky z hlavní v˘dûleãné ãinnosti (provozní ãinnosti)

Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním 109 583

A.1. Úpravy o nepenûÏní operace 177 964

A.1.1. Odpisy stál˘ch aktiv 145 107

A.1.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek, rezerv a zmûna zÛstatkÛ pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv a pasiv 39 375

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv -1 765

A.1.4. V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku 0

A.1.5. Vyúãtované nákladové a v˘nosové úroky -4 753

A.* âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního 

kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami 287 547

A.2. Zmûna potfieby pracovního kapitálu 10 731

A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti -49 413

A.2.2. Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti 59 733

A.2.3. Zmûna stavu zásob 411

A.** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami 298 278

A.3. V˘daje z plateb úrokÛ s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ -3 419

A.4. Pfiijaté úroky 8 172

A.5. Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost 0

A.6. Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady -164

A.*** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti 302 867

PenûÏní toky z investiãní ãinnosti

B.1. V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv -169 144

B.2. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 1 835

B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám 0

B.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti -167 309

PenûÏní toky z finanãní ãinnosti

C.1. Zmûna stavu dlouhodob˘ch, popfi. krátkodob˘ch závazkÛ -5 800

C.2. Dopady zmûn vlastního jmûní na penûÏní prostfiedky -3 224

C.2.1. Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení základního jmûní 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmûní spoleãníkÛm 0

C.2.3. PenûÏní dary a dotace do vlastního jmûní -471

C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky 0

C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondÛ -2 753

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0

C.3. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku 0

C.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti -9 024

F. âisté zv˘‰ení (sníÏení) penûÏních prostfiedkÛ 126 534

R. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci období 245 789

v tis. Kã

CASH FLOW K 31. 12. 2000
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ZPRÁVA AUDITORA

zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku POVODÍ LABE, právnímu nástupci 
a.s. POVODÍ LABE, o ověření účetní závěrky za rok 2000 společnosti 

POVODÍ LABE, a.s., se sídlem v Hradci Králové

Ověřili jsme účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu za období od 1. ledna 2000 do
31. prosince 2000 společnosti POVODÍ LABE, a. s., IČO 60109076 se sídlem v Hradci Králové, Víta
Nejedlého 951.

Za vedení účetnictví, za jeho průkaznost a správnost a za sestavení ověřované účetní závěrky je
odpovědno představenstvo společnosti. Naší úlohou bylo vyjádřit ve výroku názor na předloženou
účetní závěrku.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky
a auditorskými směrnicemi Komory auditorů s přihlédnutím k mezinárodním auditorským standardům.
Uvedené směrnice vyžadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal dostatečnou jistotu,
že v údajích uvedených v účetní závěrce nejsou významné nesprávnosti. Audit zahrnoval též výběrovým
způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce.
Posuzovali jsme také použité účetní postupy, významné odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky,
které se promítají do účetní závěrky a zhodnotili jsme i celkovou prezentaci účetní závěrky. Jsme
přesvědčeni, že provedený audit nám poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili takové skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní
záznamy, na jejichž základě byla účetní závěrka sestavena, by nebyly úplné, průkazné a správné ve
všech významných souvislostech.

Podle našeho názoru roční účetní závěrka ve všech podstatných rysech v souladu se zákonem
č. 563/91 Sb., o účetnictví, a účetními předpisy České republiky věrně zobrazuje majetek, závazky,
vlastní jmění a finanční situaci společnosti k 31. prosinci 2000 a její peněžní toky a výsledek
hospodaření za rok 2000.

V Hradci Králové dne 9. února 2001

ACE Auditoři a znalci HK,  s. r. o. Ing. Ivana Špačková
Licence KAČR č. 11 auditor – dekret č. 1515

Ing. Jan Vrbský – jednatel

A&&CEA&CE AUDITOŘI A ZNALCI HK, spol. s r.o.
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●  RESUMÉ  ●

Povodí Labe, a.s. in Hradec Králové (Identification
Number 60109076) is a capital business company
with a single share having nominal value of 3 468 027
000 CZK (Czech Crown). The owner of the share
is the State and the exclusive shareholder is the
Ministry of Agriculture of the Czech Republic. The
objectives of the Company, whose establishment
dates back to January 1, 1994, were to administrate
the watercourses, maintain and augment tangible
assets, mainly water management facilities, and to
ensure economic activities and utility functions in the
water management sector.

The main activities of the Company are concentrated
on administration and protection of surface water and
groundwater and on functions of a professional
hydroecological organisation in the basin. These
activities include:

● administration, operation and maintenance of those
watercourses in the basin, which are important
in terms of water management, transboundary
watercourses and specified minor watercourses,
and co-operation with institutions managing the
remaining minor watercourses in the basin,
● operation, use and maintenance of water
management structures and facilities under the
Company’s administration,
● integrated protection of water quality in administrated
watercourses,
● surface water management in the water management
system in respective territory,
● development of conditions for rational, economical
and ecologically acceptable use of surface water,
watercourses and tangible assets of the Company for
the purposes of water supply, commercial and
recreational navigation, use of water energy, fishery,
outdoor recreation and water sports,
● protection against floods and accidental water
pollution,
● maintenance and development of aquatic
ecosystems or those related directly to water
environment,
● expert assessments in the area of construction
activities related to watercourses in the basin or to
facilities owned by the Company, preparation of
data and information for water budget assessments
and water management planning at regional or
national level, and of technical materials for
decision-makers and for co-operation with public.

The capital bussines company Povodí Labe was
abolished to the December 31, 2000 in accordance
with the law Nr. 305/2000 Sb., without liquidation.
The new originated firm Povodí Labe, the state firm
became to January 1, 2001 ist legal successor on the
base of the same law.

Die Povodí Labe a.s. mit Sitz in Hradec Králové,
Identifikationsnummer: 60109076 ist eine Kapital -
und Handelsgesell-schaft mit einer einzigen Aktie.
Der Nominalwert dieser Aktie beträgt 3 468 027 Tsd.
Kã, Eigentümer ist der Staat und einziger Aktionär
seit 1997 das Ministerium für Landwirtschaft der
Tschechischen Republik. Die Aktiengesellschaft
wurde zum 01.01.1994 gegründet mit dem Ziel die
Verwaltung von Gewässern, die Instandhaltung und
Weiterentwicklung des materiellen Vermögens -
überwiegend Wasserbauwerke - zu gewährleisten und
wirtschaftliche und gemeinnützige Dienstleistungen
auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft zu erfüllen.

Der Hauptgegenstand der Tätigkeit der Gesellschaft
ist die Verwaltung und der Schutz von Oberflächen –
und Grundwasser und die Ausübung der Funktion
einer Fachorganisation für Hydroökologie im
Einzugsgebiet. Dies beinhaltet folgendes:

● die Verwaltung, den Betrieb und die Instandhaltung
wasserwirtschaftlich bedeutender Gewässer, Grenzge-
wässer und bestimmter kleiner Gewässer und die
Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaften im
Einzugsgebiet, die Fließgewässer verwalten,
● den Betrieb, die Nutzung und Instandhaltung von
anvertrauten Wasserbauwerken und wasserwirtschaft-
lichen Einrichtungen,
● eine komplexe Obhut der Wasserqualität in den
verwalteten Gewässern,
● die Bewirtschaftung von Oberflächenwasser im
Rahmen des wasserwirtschaftlichen Systems im
Zuständigkeitsgebiet,
● Bedingungen zu schaffen für eine rationelle, wirt-
schaftliche und ökologisch vernünftige Nutzung von
Oberflächenwasser, der Fließgewässer und des
materiellen Vermögens der Aktiengesellschaft zur
Versorgung mit Oberflächenwasser, für einen
Handelsschiffsverkehr, sowie eine Erholungsschif-
fahrt, die Nutzung der Wasserkraft, Fischerei,
Erholung und Wassersport,
● Schutz vor Hochwasser und unfallbedingter Gewäs-
serverunreinigung,
● Instandhaltung und Entfaltung von Ökosystemen,
die an das Wasser gebunden sind, oder mit diesem
unmittelbar in Verbindung stehen,
● Gutachten zu allen Bauaktivitäten auszuarbeiten, die
mit den Gewässern im Einzugsgebiet und mit dem
Eigentum der Gesellschaft zusammenhängen, weiter
Unterlagen zur Verfügung zu stellen für die Zusam-
menarbeit im Rahmen der regionalen und komplexen
Wasserwirtschaftsbilanz und Wasserwirtschaftsplan.
Sicherung von fachlichen Unterlagen für Verwaltung-
sentscheidungen und die Zusammenarbeit mit der
Öffentlichkeit.

Die Aktiengesellschaft Povodí Labe ist nach dem
Gesetz Nr. 305/2000 Sb. zum 31. 12. 2000 ohne die
Liquidation eingegangen. Seiner Rechtliche Nach-
folger ist nach dem gleichen Gesetz zum 1. 1. 2001
die neu gestanden Unternehmung Povodí Labe,
Staatsunternrhmung geworden.

PROFILLE OF THE COMPANY VORSTELLUNG DER AKTIENGESELLSCHAFT
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CChhaarraakktteerriissttiikkaa  MMûûrrnnáá    HHrraaddeecc  PPaarrdduubbiiccee  JJaabblloonneecc SSttfifieeddnníí  DDoollnníí  PPoovvooddíí  LLaabbee  ,,  aa..ss..
jjeeddnnoottkkaa KKrráálloovvéé  nn..  NN..  LLaabbee  LLaabbee  cceellkkeemm

Plocha povodí km2 5 536,56 3 633,60 3 357,09 2 069,32 379,55 14 976,12

Délka tokÛ ve správû km 1 531,0 920,0 1 141,2 388,7 109,3 4 090,2

z toho: upraven˘ch km 525,4 211,6 559,9 226,6 109,3 1 632,8

Délka umûl˘ch kanálÛ

a pfiivadûãÛ ve vlastnictví km 3,3 4,1 8,2 67,3 5,7 88,6

Jezy ve vlastnictví 

celkem ks 123 56 27 19 6 231

z toho: pevn˘ch ks 69 34 24 1 0 128

pohybliv˘ch ks 53 20 3 18 6 100

kombinovan˘ch ks 1 2 0 0 0 3

s energetick˘m 

vyuÏitím ks 44 29 16 17 1 107

Rybniãní hráze

ve vlastnictví ks 2 2 1 1 0 6

NádrÏe ve vlastnictví

celkem ks 5 6 10 0 0 21

z toho: s hrází zemní ks 1 2 2 0 0 5

s hrází betonovou ks 0 2 0 0 0 2

s hrází zdûnou ks 4 2 8 0 0 14

NádrÏe s vodárensk˘m

vyuÏitím ks 0 5 2 0 0 7

s energetick˘m

vyuÏitím ks 3 5 6 0 0 14

Celkov˘ objem nádrÏí mil.m3 99,68 39,56 36,15 0 0 175,39

z toho: retenãní objem mil.m3 23,38 5,40 3,07 0 0 31,85

zásobní objem mil.m3 58,01 25,67 28,85 0 0 112,53

Plocha nádrÏí pfii

maximální hladinû km2 12,39 4,67 3,38 0 0 20,44

Plavební komory

ve vlastnictví ks 0 0 0 18 12 30

UdrÏovaná vodní cesta km 0 0 0 102,1 109,3 211,4

Malé vodní elektrárny 

ve vlastnictví ks 3 5 6 1 0 15

instalovan˘ v˘kon kW 800,5 273,0 1 007,0 630,0 0 2 710,5

dodávka do sítû

v roce 2000 MWh 2 672 800 1 829 2 667 0 7 968



SRN

POLSKO

POVODÍ 
MORAVY

POVODÍ 
VLTAVY

POVODÍ 
OHŘE

POVODÍ 
OHŘE

PARDUBICE

HORNÍ LABE I

HORNÍ LABE II

ORLICE

CIDLINA

VYSOKÉ MÝTO

ČÁSLAV

PARDUBICE

PARDUBICEKOLÍN

KOSTOMLATY

MĚLNÍK

MLADÁ

BOLESLAV

TURNOV

DĚČÍN

ÚSTÍ n. L.

ROUDNICE n. L.

LIBEREC

PRAHA

Mûlník

Roudnice n. L.
Mladá Boleslav

Turnov

Jiãín

Kolín

âáslav

Vysoké M˘to

Îamberk

DvÛr Králové

Hradec
Králové

Pardubice

Jablonec n. N.

Liberec

Litomûfiice

Dûãín

Ústí n. L.
VaÀov

Kostomlaty

CIDLINA

sídlo hranice závody

Hradec Králové

Pardubice

Jablonec n. Nisou

Stfiední Labe

Dolní Labe

název provozního
stfiediska

fieditelství

závodu

provozního  stfiediska

¤editelství

Víta Nejedlého 951, 
500 03 Hradec Králové 3
ústfiedna 049/ 5088 111, 
centrální fax 049/ 541 452, 
e-mail: labe@pla.cz

Závod Hradec Králové

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
ústfiedna 049/ 5088 111 
centrální fax 049/ 5088 102

Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice
ústfiedna 040/ 6868 211
centrální fax 040/ 6415 301

Závod Jablonec n.Nisou

Îelivského 5, 466 05 Jablonec n.Nisou
ústfiedna 0428/ 366 311
centrální fax 0428/ 311 614

Závod Stfiední Labe

Teplého 2014, 531 56 Pardubice
ústfiedna 040/ 6864 411
centrální fax 040/ 6415 301

Závod Dolní Labe

NábfieÏní 315, 143 01 Roudnice n.Labem
ústfiedna 0411/ 837 367, 839 179
centrální fax 0411/ 837 631
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