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Uplynul˘ rok byl v˘jimeãn˘ pfiedev‰ím tím, 
Ïe se stal prvním rokem existence státního pod-
niku a obdobím projednávání a schvalování zá-

kladního vodohospodáfiského dokumentu 
– zákona o vodách.

Je potû‰itelné, Ïe v obou pfiípadech se podafiilo
vytvofiit shodu zainteresovan˘ch stran, 
byÈ s ãasto protichÛdn˘mi názory, a tím 

i pfiijatelné rámce a pfiedpoklady pro stabilitu
v oboru vodních tokÛ.

To je jistû pozitivní skuteãnost pro na‰i kaÏdo-
denní práci v normálních pracovních podmín-

kách, tím více v roce, kter˘ se pfiipojil k posled-
ním ãtyfiem mimofiádn˘m letÛm, které byly cha-

rakteristické v˘skytem povodní a následn˘mi
povodÀov˘mi ‰kodami. K dne‰nímu dni jiÏ lze
konstatovat, Ïe povodÀové ‰kody z let 1997

a 1998 jsou témûfi sanovány.

OdstraÀování následkÛ povodní z let 2000
a 2001, a pfiedev‰ím technicky i ekonomicky ná-
roãn˘ program v˘stavby zaji‰Èující do budoucna
vy‰‰í stav ochrany osob i majetku a v‰eobecnû
vy‰‰í pfiipravenost na dal‰í pfiípadné povodnû,

jsou naopak pouze v poãáteãním stadiu realiza-
ce. Odbornost a technické vybavení firmy, její
dlouholetá stabilita, kaÏdoroãní kladné hospo-

dáfiské v˘sledky a zejména pfiijaté státní dotaãní
programy v‰ak pfiiná‰ejí do blízké budoucnosti

jistou dávku optimismu nejen vodohospodáfiÛm,
ale zejména obãanÛm.

Pokud se t˘ká pfiipravenosti ke vstupu do Evrop-
ské unie, fungující systém komplexního hospo-

dafiení s vodou v povodích, tedy v územích
hydrologick˘ch nikoliv správních, a ekonomic-

ká sobûstaãnost pfii zabezpeãování v‰ech 
vodohospodáfisk˘ch ãinností za 

standardních situací jsou v plném souladu 
s jejími pfiedpisy a smûrnicemi.

Závûrem bych rád vyuÏil této pfiíleÏitosti a po-
dûkoval zástupcÛm státní správy i samosprávy,
obchodním partnerÛm a pfiedev‰ím na‰im za-

mûstnancÛm za kvalitní práci i spolupráci, 
respektování a zejména vyuÏívání 

na‰ich sluÏeb.

Ing. Tomá‰ Vanûk
generální fieditel Povodí Labe, státní podnik



ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 2001

Zákonem ã. 305/2000 Sb., o povodích, byly zru‰eny akciové spoleãnosti Povodí bez likvidace a od 1. 1. 2001 na
základû téhoÏ zákona vznikly právní nástupci tûchto zru‰en˘ch akciov˘ch spoleãností, tj. státní podniky Povodí.
Návrhem Ministerstva zemûdûlství âR, jako zakladatele nov˘ch státních podnikÛ Povodí, byla usnesením Kraj-
ského soudu v Hradci Králové z obchodního rejstfiíku vymazána ke dni 23. 1. 2001 obchodní spoleãnost Povodí
Labe, a.s. a k témuÏ dni zapsána v oddílu A, vloÏce 9473 obchodní firma Povodí Labe, státní podnik. Rozhodnu-
tím ministra zemûdûlství ãj. 7336/4/2001-2070 ze dne 19. 2. 2001 byl fieditelem Povodí Labe, státní podnik, jme-
nován Ing. Tomá‰ Vanûk, kter˘ dne 20. 2. 2001 povûfiil Ing. Jifiího Kremsu a Ing. Jana Vaãlenu sv˘mi zástupci. Ná-
slednû dne 6. 3. 2001 probûhlo první zasedání dozorãí rady, jejímÏ pfiedsedou byl zvolen Ing. Karel Tureãek, Ing.
Jan Plechat˘ jmenován místopfiedsedou a Ing. Jindfiich Zídek jejím tajemníkem. V prÛbûhu roku 2001 se uskuteã-
nila celkem tfii jednání dozorãí rady, pfii nichÏ byl projednán jednací fiád dozorãí rady, Statut, vûcn˘ a finanãní plán
na rok 2001 a probrány aktuální v˘sledky hospodafiení státního podniku. Základní statutární dokumenty Povodí
Labe, státní podnik, tj. Zakládací listina ãj. 16888/2001-1000 ze dne 23. 4. 2001 a Statut ãj.24628/2001-1000 ze dne
19. 6. 2001, byly po obdrÏení uloÏeny do sbírky listin u Krajského soudu v Hradci Králové.

Hospodáfisk˘ plán Povodí Labe, státní podnik na rok 2001 byl sestaven s ohledem na zákonné povinnosti podni-
ku, jako správce vodních tokÛ, dále na povinnosti vypl˘vající z práva hospodafiit s vodohospodáfisk˘mi díly, na v˘-
hledov˘ plán investic a oprav s pfiihlédnutím k souãasnému fyzickému stavu hmotného majetku, závûry z tech-
nicko bezpeãnostních prohlídek vodohospodáfisk˘ch dûl a vodních tokÛ a rozhodnutí vodohospodáfisk˘ch ãi ji-
n˘ch orgánÛ státní správy. Z tohoto pohledu bylo zejména zohlednûno:

• zákon ã. 491/2000 Sb., o státním rozpoãtu âeské republiky na rok 2001, kter˘ stanovil objem finanãních prostfiedkÛ na
nápravu povodÀov˘ch ‰kod z r. 1997 a 1998, a dále na provoz a údrÏbu vodní cesty, na rozvoj dopravnû v˘-
znamn˘ch vodních cest v rámci SFDI, na program revitalizace fiíãních systémÛ, kter˘ ale zároveÀ neumoÏnil do-
konãit financování rozestavûn˘ch staveb protipovodÀov˘ch opatfiení ze státních zdrojÛ,

• dokonãení nápravy ‰kod vznikl˘ch povodní v letech 1997 a 1998, ale zejména ‰kod z povodnû roku 2000, je-
jichÏ odstranûní, pfii nezohlednûní státním rozpoãtem, se stalo prioritou státního podniku,

• dokonãení rozestavûn˘ch protipovodÀov˘ch opatfiení,

• zaji‰tûní trvalé provozuschopnosti vodohospodáfisk˘ch dûl a vodních tokÛ,

• podrobná bilance odbûrÛ povrchové vody projednaná s odbûrateli a s nimi vãas uzavfiené hospodáfiské
smlouvy.

V prÛbûhu 1. a 2. ãtvrtletí do‰lo v dÛsledku v˘padkÛ ãi omezení nûkter˘ch v˘robních programÛ v˘znamn˘ch od-
bûratelÛ povrchové vody k avizování v˘razného sníÏení objemu odbûrÛ oproti pÛvodním pfiedpokladÛm. Na dru-
hé stranû se v‰ak zároveÀ podafiilo zajistit mírn˘ nárÛst externích trÏeb. Ke dni 1. 5. 2001 byl z tohoto dÛvodu
upraven a dozorãí radou schválen plán, kter˘ pfiedpokládal v˘voj ve v˘‰i 732,6 mil. Kã a zisk ve v˘‰i 7,5 mil. Kã,
s tím, Ïe v˘chozí priority plánu byly zachovány v nezmûnûném rozsahu.

Vzhledem k tomu, Ïe ani pro rok 2001 nedo‰lo ze strany vlády ani zákonn˘ch orgánÛ, i pfies ãetné poslanecké
iniciativy, k zaji‰tûní státní finanãní podpory pro nápravu povodÀov˘ch ‰kod z extrémní bfieznové povodnû r.
2000, reagovalo vedení Povodí Labe, státní podnik pfieskupením priorit a zahrnutím nejnaléhavûj‰ích akcí do
vlastního plánu akcí, a to v dodavatelsk˘ch opravách v rozsahu 34,2 mil. Kã, v údrÏbû vlastními pracovníky v roz-
sahu 13,2 mil. Kã a v investiãní v˘stavbû v rozsahu 7,0 mil. Kã. Obdobná situace nastala i u rozestavûn˘ch pro-
tipovodÀov˘ch opatfiení, kdy Povodí Labe, státní podnik zajistil v roce 2001 z vlastních investiãních zdrojÛ jejich
dokonãení v objemu 24,4 mil. Kã. Vedle toho byly vytvofieny téÏ podmínky pro zabezpeãení vy‰‰ích externích
trÏeb vlastní provozní ãinností, a tím mohly b˘t dodrÏeny v‰echny uzavfiené smluvní závazky, zaji‰tûno pokraão-
vání náprav povodÀov˘ch ‰kod z minul˘ch let a splnûny opatfiení z pravomocn˘ch rozhodnutí orgánÛ státní sprá-
vy a závazky plynoucí z kolektivní smlouvy pro r. 2001.

Díky vãasnû proveden˘m opatfiením se podafiilo Povodí Labe, státnímu podniku zabránit druhotn˘m ‰kodám na
korytech vodních tokÛ a vodohospodáfiském majetku v dÛsledku povodÀov˘ch ‰kod z minul˘ch let, dále zajistit
dokonãení rozestavûn˘ch staveb protipovodÀové ochrany, a pfiesto vykázat i kladn˘ celoroãní hospodáfisk˘ v˘-
sledek ve v˘‰i 17,2 mil. Kã.
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SPRÁVA VODNÍCH TOKÒ

Ke dni vzniku, tj. k 1. 1. 2001, pfie‰la na Povodí Labe,
státní podnik správa v‰ech vodních tokÛ, které, ve
smyslu zákona ã. 138/1973 Sb., o vodách, vyhlá‰ky
ã. 28/1975 Sb., kterou se stanoví seznam vodohospodáfisky
v˘znamn˘ch vodních tokÛ, a na základû jednotliv˘ch
opatfiení ústfiedního vodohospodáfiského orgánu, mûl
ve správû jeho právní pfiedchÛdce, tj. Povodí Labe, a.s.

Jednalo se o celkem o 169 vodních tokÛ kategorie vo-
dohospodáfisky v˘znamn˘ch s celkovou délkou
3712,7 km a 153 vodních tokÛ kategorie drobn˘ch
s celkovou délkou 377,5 km, z nichÏ 44 vodních tokÛ
tvofií státní hranici s Polskem a SRN v délce 105,2 km.
Bûhem roku 2001 se poãet ani délka vodních tokÛ ve
správû nezmûnila.

HYDROMETEOROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA A MIMO¤ÁDNÉ SITUACE NA VODNÍCH TOCÍCH

PROVOZ VODOHOSPODÁ¤SK¯CH DùL VE VLASTNICTVÍ STÁTU

Rok 2001 byl hodnocen jako teplotnû témûfi normál-
ní a sráÏkovû mírnû nadnormální. PrÛmûrná roãní tep-
lota + 8,1 °C byla pouze o 0,1 °C niÏ‰í neÏ dlouho-
dob˘ prÛmûr. Mírnû teplej‰í byly zimní mûsíce na za-
ãátku roku, v˘raznû teplej‰í pak mûsíc kvûten a fiíjen,
chladnûj‰í naopak mûsíce ãerven, záfií a prosinec.
Roãní sráÏkov˘ úhrn, pfiedstavující 773 mm, byl
v roce 2001 o více neÏ 100 mm vy‰‰í, neÏ je dlou-
hodob˘ roãní sráÏkov˘ úhrn (667 mm), pfiitom na
sráÏky v˘raznû nejbohat‰í byly mûsíce bfiezen, ãer-
venec a záfií, kdy v posledních dvou pfiípadech vy-
datné de‰Èové sráÏky vyvolaly vzestupy prÛtokÛ aÏ
do úrovnû Q10. V závûru prosincové dekády se
i v niÏ‰ích polohách vytvofiila pomûrnû silná souvis-
lá snûhová pokr˘vka.

Nejv˘znamnûj‰í povodÀová situace nastala ve dnech
20.–25. ãervence 2001, kdy jednotlivé zvlnûné stude-
né fronty postupovaly ze západní Evropy a byly do-
provázené boufikami, siln˘mi sráÏkami a krupobitím.
Nejvíce sráÏek spadlo 20. ãervence, pfiedev‰ím ve v˘-
chodní polovinû âech a na âeskomoravské vrchovi-
nû. Nejvy‰‰í denní sráÏkové úhrny byly namûfieny
v Krkono‰ích (Luãní bouda 169,1mm), ve stfiední ãás-
ti âeskomoravské vrchoviny a Îelezn˘ch hor (Seã
96,6 mm, PafiíÏov 83,2 mm) a v Jizersk˘ch horách
(Sou‰ 68,9 mm). Vysoké sráÏkové úhrny zpÛsobily ry-
chlé vzestupy hladin do úrovnû 10-ti leté povodnû na
horním Labi a Doubravû, na horní Úpû, Tiché Orlici,
Smûdé a horní Jizefie na úroveÀ 5-ti leté povodnû. Na

ostatních tocích dosáhl kulminaãní prÛtok úrovnû ma-
ximálnû Q1.
K v˘znamnému vzestupu hladin do‰lo také v záfií, kdy
nebyl zaznamenán jedin˘ den beze sráÏek. V tomto
mûsíci do‰lo k opakovanému vzestupu hladin, nejv˘-
raznûj‰ímu dne 10. a 19. záfií, na vût‰inû tocích byly
pfiekroãeny 1. a 2. stupnû povodÀové aktivity a ojedi-
nûle, na horním Labi, Metuji, Cidlinû, Mrlinû, Jizefie
a Smûdé, i 3. stupnû.

PPfifieehhrraaddaa  PPaafifiííÏÏoovv

PLNùNÍ HLAVNÍHO P¤EDMùTU PODNIKÁNÍ
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V prÛbûhu celého roku 2001 byly plnûny povinnosti
stanovené pro uÏivatele vodohospodáfisk˘ch dûl mani-
pulaãními fiády a povoleními k nakládání s vodami.
Mimofiádné manipulace byly, po schválení vodohospo-
dáfisk˘mi orgány, provedeny na 13 objektech. Mezi
nejv˘znamnûj‰í patfiilo témûfi celoroãní sníÏení hladiny
zásobního prostoru vodárenské nádrÏe Sou‰, a to
o 2,25 m, pro rekonstrukci základov˘ch v˘pustí pfii pl-
ném zabezpeãení vodárenského odbûru z nádrÏe. Dále
byla v posledním ãtvrtletí roku sníÏena hladina v jiÏní

ãásti nádrÏe Rozko‰, a to o 5 m, a v severní ãásti o 2 m
pro opravu v˘varu pod dûlící hrází a opravu pfiivadûãe
z Úpy. Zcela mimofiádná manipulace byla na pfiíkaz
krizového ‰tábu OÚ v Ústí n. O. provedena v ãervnu
na vodním díle Pastviny sníÏením hladiny témûfi o 6 m
po anonymním telefonickém oznámení o uloÏení bom-
by do vodní elektrárny. V prÛbûhu pravidelné plavební
odstávky na labské vodní cestû byla ãásteãnû sníÏena
hladina celkem v ‰esti jezov˘ch zdrÏích stfiedního
Labe pro provedení plánovan˘ch opravn˘ch prací.
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Dohled na technick˘ stav a bezpeãnost
vodohospodáfisk˘ch dûl a vodních tokÛ
V rámci odborného technicko bezpeãnostního do-
hledu, kter˘m je Povodí Labe, státní podnik povûfien,
bylo v roce 2001 sledováno celkem 106 vodohospo-
dáfisk˘ch dûl. V souladu s plánem bylo provedeno
celkem 22 pravideln˘ch a 9 mimofiádn˘ch prohlídek,
z toho 8 prohlídek vyãerpan˘ch plavebních komor
v rámci plánované plavební odstávky. V roce 2001

bylo celkem evidováno 358 opatfiení k nápravû.
Plánovaná pravidelná kontrola vodních tokÛ pokraão-
vala v roce 2001 prohlídkami 8 vodních tokÛ v celko-
vé délce 420 km, pfii kter˘ch bylo stanoveno 128 opat-
fiení k nápravû. Dal‰í mimofiádné prohlídky 24 vodních
tokÛ byly provedeny bezprostfiednû po odeznûní po-
vodÀov˘ch prÛtokÛ v ãervenci 2001. Pfii nich bylo
zji‰tûno celkem 98 po‰kozen˘ch lokalit a náklady na
odstranûní ‰kod byly odhadnuty na 56,3 mil. Kã.

ÚdrÏba vodních tokÛ
a vodohospodáfisk˘ch dûl
âinnost údrÏby vlastními pracovníky byla v roce
2001, vedle pravidelnû plánované údrÏby koryt vod-
ních tokÛ, bfiehov˘ch a doprovodn˘ch porostÛ a vo-
dohospodáfisk˘ch dûl, zamûfiena pfiedev‰ím na likvida-
ci povodÀov˘ch ‰kod z roku 2000, a to ve v˘‰i

13,2 mil. Kã. V ãervenci pak bylo nutné znaãnou ãást
pracovní kapacity pfiesunout na nejnaléhavûj‰í práce
pfii a po povodni. V mimovegetaãním období Povodí
Labe, státní podnik vûnoval velkou pozornost údrÏbû
bfiehov˘ch porostÛ na hraniãních tocích a pokraãová-
ní v odstraÀování následkÛ vûtrné smr‰tû ze srpna
2000 na bfiehov˘ch porostech.

Opravy hmotného investiãního majetku
a pfiirozen˘ch koryt vodních tokÛ
Kromû bûÏn˘ch a dlouhodobû plánovan˘ch oprav
a odstraÀování závad zji‰tûn˘ch pfii technicko bez-
peãnostním dohledu pokraãovalo Povodí Labe, státní
podnik v roce 2001 v odstraÀování povodÀov˘ch
‰kod zpÛsoben˘ch povodní v roce 1997, a zejména
v roce 2000, jejichÏ financování nebylo zahrnuto do
programÛ státního rozpoãtu, a proto bylo nutné je
zcela hradit z vlastních prostfiedkÛ, a to ve v˘‰i
34,2 mil. Kã. Po prÛchodu povodÀov˘ch prÛtokÛ

v ãervenci 2001 bylo navíc nutné uvolnit z vlastních
prostfiedkÛ dal‰ích 4,8 mil. Kã na odstranûní nejnalé-
havûj‰ích ‰kod zpÛsoben˘ch touto povodní.
Mezi nejv˘znamnûj‰í a finanãnû nejnároãnûj‰ím akce
v roce 2001 patfiila napfi. opravy velké plavební komo-
ry a jezov˘ch uzávûrÛ ve ·tûtí na Labi, oprava 1. je-
zového uzávûru jezu Stfiekov na Labi, oprava slupico-
vé lávky ãeslí vodní elektrárny Stfiekov, oprava jezo-
v˘ch tûles na jezu Pfielouã na Labi, oprava bfiehov˘ch
nátrÏí na Jizefie a Divoké Orlici.

UDRÎOVÁNÍ HMOTNÉHO MAJETKU A P¤IROZEN¯CH KORYT VODNÍCH TOKÒ

Stav hmotného investiãního majetku
a pfiirozen˘ch koryt vodních tokÛ
Z celkové délky vodních tokÛ jsou v necel˘ch 40 %
jejich koryta upravená a zb˘vající ãást délky tvofií ko-
ryta pfiirozená. Vodohospodáfisk˘ majetek, tj. pfiehra-
dy, jezy, zafiízení vodní cesty, vlastní malé vodní elek-
trárny a stavby na ochranu pfied povodnûmi, pfiedsta-
vuje 35 % z pofiizovací ceny v‰ech staveb evidova-
n˘ch v hmotném majetku Povodí Labe, státní podnik.
Dvû tfietiny tûchto staveb je za hranicí ekonomické Ïi-
votnosti. Nepfiíznivé hydrologické podmínky posled-

ních let, pfiedev‰ím opakující se povodÀové stavy, kte-
ré niãí rozsáhlé úseky koryt vodních tokÛ, ovlivÀova-
ly v koneãné fázi rozhodování o prioritách v naléha-
vosti provádûní oprav a vynakládání investiãních pro-
stfiedkÛ v této oblasti.
Povodí Labe, státní podnik má rovnûÏ povinnost péãe
o více neÏ 8 tis. km bfiehov˘ch a doprovodn˘ch po-
rostÛ, které se v 70 % nacházejí na konci vegetaãní Ïi-
votnosti a jejich systematická obnova se proto stává
naléhav˘m problémem.

Opravy celkem (247 akcí) 172 470

Z toho:
Vlastní zdroje 136 303
Dotace

ze státního rozpoãtu a Evropské 
investiãní banky z programÛ MZe celkem 36 167
Z toho:

na odstraÀování ‰kod po povodni 1997 (2 akce) 8 114
na úhradu nezbytn˘ch nákladÛ souvisejících s údrÏbou 
a provozem vyuÏitelné dopravnû v˘znamné vodní cesty (27 akcí) 27 500
na péãi o krajinu (3 akce) 553

SSkkllaaddbbaa  zzddrroojjÛÛ  ffiinnaannccoovváánníí  oopprraavv  ((vv ttiiss..  KKãã))::
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CCaatteerrppiillllaarr RRyybbíí  ppfifieecchhoodd  nnaa  VVDD  SSttfifieekkoovv

Investiãní v˘stavba
Investiãní v˘stavba Povodí Labe, státní
podnik byla v roce 2001 zamûfiena na
nûkolik dÛleÏit˘ch cílÛ. Pfiedev‰ím bylo
z velké ãásti dokonãeno systematické
odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z let
1997 a 1998 (rekonstrukce koryta Bûlé
v De‰tném v Orl. h.). Z vlastních pro-
stfiedkÛ pokraãovalo Povodí Labe, stát-
ní podnik v nápravû povodÀov˘ch ‰kod
z roku 2000 a ve v˘stavbû protipovod-
Àov˘ch opatfiení (dokonãení v˘stavby
2 poldrÛ v povodí Tfiebovky, rekon-
strukce koryta Stûnavy v Broumovû, re-
konstrukce hrází na Labi v Hradci Krá-
lové). K v˘znamn˘m akcím investiãní
v˘stavby s velk˘m finanãním objemem,
které v roce 2001 pokraãovaly, patfiily
rozsáhlé rekonstrukce a modernizace velk˘ch
plavebních komor na dolním Labi (·tûtí a Roud-
nice n. L.).
V oblasti nákupu strojÛ a zafiízení byly finanãní pro-
stfiedky smûfiovány pfiedev‰ím na pofiízení specializo-
vané technologie pro provozní údrÏbu koryt vodních

SSkkllaaddbbaa  zzddrroojjÛÛ  ffiinnaannccoovváánníí  ssttaavveebbnníícchh  iinnvveessttiicc  ((vv ttiiss..  KKãã))::

Stavební investice celkem (89 akcí) 284 116

Z toho:
Vlastní zdroje 107 953
Dotace celkem 176 163

Z toho:
MZe na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 1997 (1 akce) 915
MZe na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 1998 (2 akce) 21 810
SFDI na rozvoj vodních cest (2 akce) 145 226
MÎP revitalizace (1 akce) 8 212

V¯KON VLASTNICK¯CH PRÁV K MAJETKU STÁTU

Povodí Labe, státní podnik mûl v roce 2001 právo
hospodafiit s majetkem âeské republiky v rozsahu,
kter˘ byl vymezen zákonem ã. 305/2000 Sb., o povo-
dích. V˘kon práv k tomuto majetku provádûl státní
podnik sv˘m jménem a v souladu se zákonem ã.
77/1997 Sb., o státním podniku, a zákonem ã. 219/2000 Sb.,

o nakládání s majetkem âeské republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a dále vyhlá‰kou ã. 62/2001 Sb., o hospodafiení organi-
zaãních sloÏek státu a státních organizací s majetkem státu,
a vlastními statutárními dokumenty, tj. Zakládací listi-
nou a Statutem.

tokÛ, travních porostÛ a bfiehov˘ch i doprovodn˘ch
porostÛ, zamûfiené pfiedev‰ím na urychlené odstraÀo-
vání povodÀov˘ch ‰kod souãasn˘ch i z minul˘ch let.
Dal‰í etapou také pokraãovala modernizace monito-
rovací sítû vodohospodáfiského dispeãinku a komplex-
ního informaãního systému.

RReekkoonnssttrruukkccee  vveellkkéé  ppllaavveebbnníí  kkoommoorryy  vv  RRoouuddnniiccii  nnaadd  LLaabbeemm
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Kontrola jakosti vody ve vodních tocích
V roce 2001 vodohospodáfiské laboratofie Povodí Labe,
státní podnik v Hradci Králové a Dûãínû zpracovaly té-
mûfi 18,5 tis. vzorkÛ, coÏ reprezentuje víc neÏ 270 tis.
dílãích stanovení. Sledování povrchov˘ch vod se prová-
dûlo s pravidelnou ãetností v 60 profilech spoleãn˘ch
s âHMÚ a v 199 vlastních profilech, vãetnû nádrÏí.
V mûfiicích stanicích kvality vody na Labi ve Valech, Ly-
sé n. L., Obfiíství a Dûãínû a na Jizefie v Kaãovû, probí-
halo kontinuální sledování urãen˘ch parametrÛ kvality
fiíãní vody v rozsahu Mezinárodního programu mûfiení
MKOL, vãetnû automatického pfiedávání varovn˘ch hlá-
‰ení na vodohospodáfisk˘ dispeãink v Hradci Králové.
V oblasti kontroly vypou‰tûn˘ch odpadních vod

provádûly laboratofie kontrolní odbûry a anal˘zy
u 153 znûãi‰ÈovatelÛ.
Práce obou laboratofií byly v roce 2001 posouzeny
âesk˘m institutem pro akreditaci (âIA) z hlediska
akreditaãních kriterií podle novû platné âSN EN
ISO/IEC 17025. Laboratofi v Hradci Králové obdrÏela
Osvûdãení o akreditaci ã.501/2001 pro zku‰ební labo-
ratofi ã.1264, neboÈ této normû vyhovûla a svou ãin-
ností je rovnûÏ ve shodû s âSN ISO 9001. âIA labora-
tofii pfiidûlila akreditaãní znaãku s alfanumerick˘m kó-
dem L 1264. Laboratofi v Dûãínû obdrÏela Osvûdãení
o akreditaci ã.466/2001 pro zku‰ební laboratofi
ã.1264.2, neboÈ laboratofi vyhovuje âSN EN ISO/IEC
17025 a je svou ãinností téÏ ve shodû s âSN ISO 9002.

Havarijní zneãi‰tûní vodních tokÛ
V roce 2001 do‰lo celkem ve 23 pfiípadech k havarij-
nímu zneãi‰tûní jakosti vody ve vodních tocích ve
správû Povodí Labe, státní podnik, tj. o tfii více neÏ
v roce pfiedcházejícím. Nejãastûj‰í pfiíãinou havarijní-
ho zneãi‰tûní zÛstávají ropné látky. Mimofiádná situa-
ce v prevenci havarijního zneãi‰tûní vodárensk˘ch

zdrojÛ nastala po teroristick˘ch útocích v USA dne
11. záfií 2001, kdy Povodí Labe, státní podnik po fiadû
anonymních v˘hrÛÏek zavedl rozsáhlá opatfiení, pfie-
dev‰ím trvalou ostrahu klíãov˘ch objektÛ, a ve spolu-
práci s VÚV TGM Praha ãastûj‰í sledování jakosti vo-
dy ve vodárensk˘ch nádrÏích, vãetnû radiologick˘ch
rozborÛ. V‰echny v˘sledky v‰ak byly negativní.

VYUÎÍVÁNÍ POVRCHOV¯CH VOD, VODNÍCH TOKÒ A HMOTNÉHO MAJETKU

Odbûry povrchové vody
Odbûry povrchové vody z vodních tokÛ a nádrÏí Po-
vodí Labe, státní podnik mají od roku 1990 sestupnou
tendenci zpÛsobenou úsporn˘mi opatfieními odbûra-
telÛ, zmûnou v˘robní struktury a sníÏením v˘roby.
Celkové odebrané mnoÏství povrchov˘ch vod dosáh-

lo v roce 2001 mnoÏství 508,435 mil. m3, coÏ je o
4,8 % ménû, neÏ v roce 2000. Z celkového mnoÏství
pfiipadá 91,5 % na odbûry pro prÛmysl a sluÏby a
8,5 % pro vodárenské odbûry. Cena za 1 m3 odebrané
povrchové vody byla vykalkulována na 1,71 Kã, v ka-
tegorii prÛtoãného chlazení na 0,67 Kã.

Bilance odbûrÛ vody a vypou‰tûní
odpadních vod
V územní pÛsobnosti Povodí Labe, státní podnik by-
lo v roce bilanãnû evidováno cca 255 odbûrÛ povr-
chové vody, 730 odbûrÛ podzemní vody a 685 vy-
pou‰tûní odpadních vod do vodních tokÛ. Údaje
o evidovaném uÏívání vody slouÏí pro Státní vodo-
hospodáfiskou bilanci âeské republiky a pro regionál-
ní vodohospodáfiské bilance jednotliv˘ch povodí. 0
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VVooddoohhoossppooddááfifisskk˘̆  ddiissppeeããiinnkk  vv  HHrraaddccii  KKrráálloovvéé

HOSPODA¤ENÍ S VODAMI Z HLEDISKA MNOÎSTVÍ A JAKOSTI

Vodohospodáfisk˘ dispeãink
Vodohospodáfisk˘ dispeãink v Hradci Králové v roce
2001 fiídil hospodafiení s vodami v rámci územnû pfií-
slu‰né vodohospodáfiské soustavy pomocí dlouhodo-
bû koncipovaného monitorovacího systému sloÏené-
ho z jednotliv˘ch mûfiících stanic rozmístûn˘ch v ce-
lé plo‰e spravovaného vodohospodáfiského území
a uzlov˘ch bodÛ. Koncem roku 2001 bylo v provozu
jiÏ 133 automatick˘ch mûfiících stanic.
Pro vyhodnocování a fiízení vodohospodáfiské sousta-
vy byl v roce 2001 zaveden pro povodí horního Labe
(pfiehradu Labská), Divoké Orlice (pfiehradu Pastviny)
a Dûdiny sráÏko odtokov˘ model HYDROG, kter˘
umoÏÀoval, v propojení s meteorologick˘m modelem

PPfifieehhlleedd  ooddbbûûrrÛÛ  aa vvyyppoouu‰‰ttûûnníí  vvooddyy    
vv lleetteecchh  11999999  --  22000011  ((mmiill..  mm33))  

Aladin âHMÚ, simulovat jednotlivé povodÀové situa-
ce a operativní fiízení nádrÏí s pfiedpovûdí na 48 hodin.
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KOMPLEXNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM POVODÍ LABE (ISYPO)

Provoz vodní cesty a plavba
V prÛbûhu roku 2001 byly plavební podmínky na lab-
ské vodní cestû zaji‰Èovány v poÏadovaném rozsahu.
Dokonãením odstranûní nánosÛ z plavební dráhy
v úseku Chvaletice – Lysá n. L. po povodni v roce
2000 byl v prosinci v tomto úseku obnoven ponor pla-
videl na 210 cm. Na regulovaném úseku bylo osazeno
nové plavební znaãení.
K pfieru‰ení plavebního provozu pro zv˘‰ené povod-
Àové prÛtoky do‰lo v bfieznu v úseku Lovosice – Stfie-

VyuÏití vodní energie
Povodí Labe, státní podnik v roce 2001 provozoval 15
vlastních mal˘ch vodních elektráren, které pfieváÏnû
vyuÏívaly sanaãní prÛtoky na pfiehradách, s celkov˘m

V roce 2001 probíhala pfiíprava na modernizaci infra-
struktury informaãního systému Povodí Labe, státní
podnik. V prÛbûhu roku byl postupnû realizován pro-
jekt „Internet/Intranet Povodí Labe“ a v ãervenci byl zahá-
jen provoz vlastního webového serveru.
Dále pokraãovala modernizace telekomunikací a byla
zprovoznûna sluÏba poskytovaná Eurotelem -
CONEX, zaji‰Èující propojení telefonních ústfieden
fieditelství a sídel závodÛ s podnikov˘mi mobilními te-
lefony do jediné vnitropodnikové sítû, a tím byl v˘-

raznû zjednodu‰en zpÛsob telefonního spojení v rám-
ci celého státního podniku se znaãnou úsporou pro-
vozních nákladÛ.
V prÛbûhu roku byly postupnû instalovány softwaro-
vé prostfiedky v sídlech provozních stfiedisek závodÛ,
které umoÏnily prÛbûÏnû vyuÏívat informace o aktuál-
ní hydrologické situaci. Také pokraãoval rozvoj v ob-
lasti geografického informaãního systému a digitální-
ho mapového díla, kter˘ byl zapoãat v minul˘ch le-
tech.

instalovan˘m v˘konem 2 710,5 kW. Dodávka do sítû
rozvodn˘ch závodÛ pfiedstavovala dohromady 10 738
MWh elektrické energie.

kov na 2 dny, v ãervenci v úseku Chvaletice – Mûlník
na 1 den a v záfií v úseku Tou‰eÀ – Mûlník rovnûÏ na
1 den. Plánovaná plavební odstávka trvala v roce 2001
na stfiedním úseku Labe 21 dnÛ, od 24. záfií do 14. fiíj-
na, a na dolním úseku Labe 7 dnÛ, od 24. do 30. záfií.
MnoÏství substrátÛ pfiepraven˘ch na labské vodní ces-
tû se v roce 2001 oproti pfiedcházejícímu roku v˘raz-
nû nezmûnilo: Stfiekov +1%, Dolní Befikovice -1%,
Obfiíství -5%, Brand˘s nad Labem -4% a T̆ nec nad
Labem +5%.

PERSONÁLNÍ ROZVOJ, SOCIÁLNÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Povodí Labe, státní podnik ke dni svého vzniku pfie-
vzal téÏ v‰echny pracovnûprávní vztahy právního
pfiedchÛdce, tj. Povodí Labe, a.s., a pokraãoval v za-
vedeném trendu personálního v˘voje a sociální politi-
ky. Ke dni 31. 12. 2001 bylo ve státním podniku za-
mûstnáno celkem 950 zamûstnancÛ, z toho 242 Ïen
a 708 muÏÛ.

0 100 200
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závod Pardubice

závod Jablonec nad Nisou

závod Střední Labe

závod Dolní Labe

ředitelství v Hradci Králové

Z celkového poãtu bylo 530 zamûstnancÛ dûlnick˘ch
profesích. Z pohledu kvalifikaãní struktury je nejãet-
nûji zastoupena kategorie zamûstnancÛ se stfiedo‰kol-
sk˘m vzdûláním a vyuãen˘ch.
Povodí Labe, státní podnik vûnoval v roce 2001 velkou
pozornost odbornému rÛstu zamûstnancÛ a prohlubo-
vání jejich profesních znalostí. ZamûstnancÛm byla

bûhem roku poskytována fiada v˘hod garantovan˘ch
kolektivní smlouvou, jako napfi. pfiíspûvky na stravová-
ní, pfiipoji‰tûní k penzijnímu poji‰tûní, rodiãÛm na
prázdninové pobyty dûtí, organizaci sportovních akcí
a vyplácení odmûn pfii pracovních a Ïivotních v˘ro-
ãích.
Nemalou pozornost Povodí Labe, státní podnik vû-
noval ‰kolením a provûrkám bezpeãnosti práce. Bû-
hem roku do‰lo celkem ke 23 pracovním úrazÛm leh-
ãího charakteru, coÏ ve srovnání s pfiedcházejícím
rokem je o 11 úrazÛ ménû. Na v‰ech sv˘ch pracovi‰-
tích také Povodí Labe, státní podnik zaji‰Èoval pre-
ventivní lékafiskou péãi a vûnoval pozornost vybavo-
vání zamûstnancÛ ochrann˘mi pomÛckami.
Mezi nejdÛleÏitûj‰í mezinárodní aktivity Povodí Labe,
státní podnik v roce 2001 patfiila aktivní úãast pfii zalo-
Ïení „Regionální sítû organizací Povodí stfiední a v˘chodní Ev-
ropy“ (CEENBO). Dále státní podnik spolupracoval
s Dánsk˘m Hydraulick˘m Institutem, s GKSS Geeshacht,
DWGW Dresden,  Technickou Universitou Dresden, a to
v rámci projektÛ EU, dále s BFU GmbH Teningen (D), Sis-
temas Instrumentacion Barcelona (E) a HR Welingford (UK),
Arcadis Heidemij Advies (NL) a Instromet Ultrasonic B.V.
Dordrecht (NL) v oblasti problematiky návrhÛ protipo-
vodÀov˘ch opatfiení, predikace povodÀov˘ch prÛtokÛ,
tvorby matematick˘ch modelÛ pfii stanovení záplavo-
v˘ch území a v˘stavby stanic pro mûfiení prÛtokÛ.

RRoozzmmííssttûûnníí  zzaammûûssttnnaannccÛÛ  ppooddllee  zzáávvooddÛÛ  
((ppooããeett  oossoobb))



ÚâETNÍ ZÁVùRKA

Aktiva celkem bûÏn˘ rok minul˘ rok
3 813 652 3 816 153 

A Pohledávky

za upsané jmûní 0 0

B Stálá aktiva 3 466 818 3 427 173

B.I. nehmotn˘ investiãní 
majetek 15 300 10 632

B.II. hmotn˘ investiãní 
majetek 3 451 068 3 416 091

B.III. finanãní investice 450 450

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

C ObûÏná aktiva 345 615 387 534

C.I. zásoby 9 851 9 817

C.II. dlouhodobé pohledávky 0 0

C.III. krátkodobé pohledávky 115 228 131 928

C.IV. finanãní majetek 220 536 245 789

D Ostatní aktiva 1 219 1 446

Pasiva celkem bûÏn˘ rok minul˘ rok
3 813 652 3 816 153

A Vlastní jmûní 3 573 481 3 555 683

A.I. základní jmûní 3 459 752 3 468 027

A.II. kapitálové fondy 1 000 -8 275

A.III. fondy tvofiené 
ze zisku 95 563 76 072

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

+A.V. hosp. v˘sledek  
úãet. období 17 166 19 859

B Cizí zdroje 236 828 247 953

B.I. rezervy 64 000 64 002

B.II. dlouhodobé závazky 0 0

B.III. krátkodobé závazky 149 628 154 951

B.IV. bankovní úvûry
a v˘pomoci 23 200 29 000

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

C Ostatní pasiva 3 343 12 517

I+II V˘kony a prodej zboÏí 676 972 691 603

I+II.1 z toho: trÏby za
vlastní v˘robu 671 930 689 806

II.2 Zmûna stavu vnitr. 
zásob 0 0

II.3 Aktivace 5 042 1 797

A+B V˘konová spotfieba 347 446 375 523

+ Pfiidaná hodnota 329 526 316 080

C Osobní náklady 243 243 236 237

E Odpisy inv. majetku 131 475 137 540

IV+V Zúãtování rezerv 
a opravn˘ch poloÏek 2 787 3 358

G+H Tvorba rezerv 
a opravn˘ch poloÏek 9 128 44 567

III.+VI

+VII Jiné provozní v˘nosy 68 470 125 443

D+F+

+I+J Jiné provozní náklady -51 056 -77 266

* Provozní hosp. 
v˘sledek 67 993 103 803

XI+XII Zúãtování rezerv 
a opr. poloÏek 2 0

L+M Tvorba rezerv 
a opr. poloÏek 0 2

VIII+IX+X

+XIII+XIV

+XV Jiné finanãní v˘nosy 9 961 9 722

K+N+O

+P+R Jiné finanãní  
náklady 2 508 3 940

* Hosp. v˘sledek
z fin. operací 7 455 5 779

** Hosp. v˘sledek  
za beÏ. ãinnost 75 448 109 583

XVI Mimofiádné v˘nosy 1 850 604

S+T Mimofiádné náklady 60 132 90 328

* Mimofiád. hosp. v˘sl. -58 282 -89 724

*** Hosp. v˘sledek 

za úãetní období 17 166 19 859

ROZVAHA (v tis. Kã)

V¯KAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kã)
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P¤ÍLOHA K V¯KAZÒM ZA ROK 2001
1. Obecné údaje
Obchodní jméno:  Povodí Labe, státní podnik
Identifikaãní ãíslo:  70 89 00 05
Sídlo:  Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Právní forma:  státní podnik
Datum vzniku:  1. ledna 2001
Rozhodující pfiedmût ãinnosti: v˘kon funkce správce vodohospodáfisky v˘znamn˘ch, hraniãních a urãen˘ch drob-

n˘ch vodních tokÛ, provoz a údrÏba vodohospodáfisk˘ch dûl ve vlastnictví státu
Zakladatel:  Ministerstvo zemûdûlství âeské republiky se sídlem Tû‰nov 17, Praha 1,

PSâ 117 05, Iâ 020478
Zápis v obchodním rejstfiíku: Obchodní rejstfiík veden˘ u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vloÏka 9473

3. Sestavení úãetní závûrky

Rozvahov˘ den 31. 12. 2001. 
OkamÏik sestavení úãetní závûrky 5. 2. 2002 v 7:30 hodin

2. Statutární orgán
Generální fieditel Ing. Vanûk Tomá‰

Zástupci statutárního orgánu

1. zástupce – technick˘ fieditel Ing. Kremsa Jifií
2. zástupce – finanãní fieditel Ing. Vaãlena Jan

Dozorãí rada
Pfiedseda dozorãí rady: Ing. Tureãek Karel
Místopfiedseda dozorãí rady: Ing. Plechat˘ Jan
âlen dozorãí rady: Ing. Stoulil Pavel
âlen dozorãí rady: Ing. PetruÏela Lubomír, CSc.
âlen dozorãí rady: Ing. Zídek Jindfiich
âlen dozorãí rady: Ing. Merta Ladislav

4. Kmenové jmûní

4.1. Zmûny kmenového jmûní
V prÛbûhu roku 2001 nedo‰lo ke zmûnû kmenové-
ho jmûní. Pfii transformaci na státní podnik ke dni
1. 1. 2001 byl v návaznosti na zakládací listinu stav
kapitálov˘ch fondÛ ke dni 31. 12. 2000 slouãen do
kmenového jmûní.

4.2. Rozdûlení zisku roku 2000
Na základû rozhodnutí jediného akcionáfie právního
pfiedchÛdce, tj. Povodí Labe, a.s., a potvrzení tohoto roz-
hodnutí zakladatelem Povodí Labe, státní podnik byl
zisk roku 2000 ve v˘‰i 19 859 465,45 Kã rozdûlen takto:

4.3. FKSP
V roce 2001 byl proveden pfiídûl do FKSP dvakrát.
Jednou ze zisku roku 2000, a to po jeho rozdûlení
v následujícím roce 2001, podruhé zálohov˘m pfiídû-
lem za rok 2001, neboÈ státní podnik pfii tvorbû FKSP
úãtuje o zálohovém pfiídûlu v aktuálním roce.

Titul Kã

fond investic 13 922 000,00
rezervní fond 993 465,45
FKSP 3 444 000,00
fond odmûn 1 500 000,00

Celkem 19 859 465,45

5. Zamûstnanci

1999 2000 2001

PrÛmûrn˘ evid. pfiepoãten˘ poãet pracovníkÛ: 931,6 917,7 926,8
z toho: fiídících pracovníkÛ 28 28 28
v tom: vedení 3 3 3

fieditelé závodÛ 5 5 5
odborní zástupci fieditelÛ závodÛ 10 10 10
vedoucí odborÛ fieditelství  10 10 10

Osobní náklady v tis. Kã celkem: 226 124 236 237 243 243
v tom: mzdové náklady na fiídící pracovníky 16 344 16 260 17 326

mzdové náklady na ostatní pracovníky 147 706 155 990 167 585
náklady na sociální zabezpeãení 57 899 60 323 62 114
sociální náklady  2 052 2 784 2 941

Ostatní plnûní poskytovaná fiídícím pracovníkÛm: 1 053 1 003 1 058
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Název 1999 2000 2001

Budovy 228 983 243 172 256 478
Stavby 2 464 963 2 451 698 2 424 879
Energetické a hnací stroje 30 060 28 756 26 000
Pracovní stroje 39 039 40 580 77 746
Pfiístroje a zvlá‰tní zafiízení 75 982 69 365 64 543
Dopravní prostfiedky 68 839 75 709 76 685
Inventáfi 882 6 699 5 985
Opravná poloÏka k HIM 19 520 17 882 16 244
Pozemky 346 232 344 279 346 207
Umûlecká díla 2 409 2 809 2 809

Celkem 3 276 909 3 280 949 3 297 576

6. Úãetní metody a zásady
a) Zásoby byly oceÀovány podle vnitropodnikového
ceníku. Odchylky byly úãtovány na úãet oceÀovací od-
chylky k materiálu a jejich rozpou‰tûní se provádûlo
mûsíãnû. Vedlej‰ími pofiizovacími náklady, které byly
zahrnovány do pofiizovacích cen zásob, bylo pfieprav-
né, po‰tovné, balné. V pfiípadû dovozu vlastní dopravou
byly aktivovány tyto náklady – odpisy daného doprav-
ního prostfiedku, náklady na PHM, mzda fiidiãe, vãetnû
sociálního a zdravotního poji‰tûní a poji‰tûní vozidla.
b) Dlouhodob˘ majetek (hmotn˘ i nehmotn˘) vytvo-
fien˘ vlastní ãinností byl oceÀován ve vlastních nákla-
dech, tj. nákladech na materiál, energii, PHM, mzdy,
vãetnû sociálního a zdravotního poji‰tûní, a odpisÛ.
c) Odpisov˘ plán investiãního majetku pro rok 2001
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 stavby se odepisovaly rovnomûrnû po dobu sto let,
pro ostatní investiãní majetek byl stanoven odpis od-
povídající pfiedpokládanému procentu opotfiebení.
V˘jimku tvofií laboratorní platinové misky, které jsou
odepisovány jednorázovû na konci roku podle opotfie-
bení, tj. úbytku jejich hmotnosti vyjádfieném v Kã po
pfieváÏení. Opravné poloÏky k hmotnému investiãní-

mu majetku se odepisovaly rovnomûrnû 6,67 %.
Drobn˘ investiãní majetek byl odepisován jednorázo-
vû 100 % do nákladÛ pfii jeho zafiazení do provozu.
Dále byl drobn˘ majetek veden v úãetnictví na úãtu
018 nebo 028 (v cenách od 20 000 Kã do 40 000 Kã,
resp. do 60 000 Kã) nebo v operativní evidenci pfii po-
fiizovacích cenách niÏ‰ích, neÏ je uvedeno.
d) Kurzové rozdíly byly úãtovány ke dni uskuteãnûní
úãetního pfiípadu právû platn˘mi kurzy.
Tûmito dny byly stanoveny:
da) den vystavení faktury, uveden˘ na faktufie, a den
provedení platby podle v˘pisu z banky,
db) den pfiijetí faktury, tj. razítko z podatelny, a den
provedení úhrady podle v˘pisu z banky.
e) Valutové pokladny byly vedeny v pevném kurzu
(ke dni 31. 12. pfiedcházejícího roku).
Tento kurz je stanoven v organizaãní smûrnici o úãet-
nictví.
f) Devizov˘ úãet byl koncem roku 2001 zfiízen jako
bankovní úãet v mûnû EUR, na kter˘ byla pfievedena
hotovost mûn, které se ke dni 1. 1. 2002 ru‰í. Tento
úãet je veden v aktuálním kursu.
g) Dohadná poloÏka na nevybranou dovolenou ne-
byla jiÏ v roce 2001 tvofiena, neboÈ novelou zákoníku
práce lze pfievést do následujícího roku jen 5 nevybra-
n˘ch dnÛ dovolené. Jedná se tedy o opakující se ná-
klad, kter˘ nebude ãasovû rozli‰ován.

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

CCeellkkoovv˘̆  rroozzppiiss  vv˘̆‰‰ee  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  hhmmoottnnééhhoo  mmaajjeettkkuu  vv zzÛÛssttaattkkoovv˘̆cchh  cceennáácchh  ((vv ttiiss..  KKãã))

7.2. Dlouhodobé bankovní úvûry
Státní podnik má v souãasné dobû dva dlouhodobé
bankovní úvûry u âSOB Hradec Králové na zakoupe-
ní dvou MVE ve vefiejné soutûÏi v roce 1996. Nespla-
cen˘ úvûr ke dni 31. 12. 2001 ãiní 23 mil. Kã.

7.3. Dlouhodob˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek odpisovan˘ bez drob-

ného dlouhodobého hmotného majetku mûl ke dni
31. 12. 2001 celkovou pofiizovací hodnotu 8 782 366
tis. Kã. Oprávky k tomuto majetku ke stejnému datu
byly 5 850 050 tis. Kã, coÏ pfiedstavuje 66,6 % opo-
tfiebení. U budov a staveb toto opotfiebení pfiedstavu-
je 66,7 % a u samostatn˘ch movit˘ch vûcí 65,6 %. Po-
zemky evidované na úãtu 031 mûly ke dni 31. 12.
2001 hodnotu 346 207 tis. Kã.
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Název dotace 1999 2000 2001
neinvestiãní investiãní neinvestiãní investiãní neinvestiãní investiãní

Na opravy, údrÏbu a provoz vodní cesty 62 400 49 180 49 800
Na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 1997 71 918 75 770 69 127 14 000 8 114 915
Na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 1998 12 968 7 055 0 15 497 21 810
Zátopová území a studie odtokov˘ch pomûrÛ 2 050 5 330
ProtipovodÀová opatfiení 11 930 40 184 3 641
Rozvoj vodních cest 16 000 87 978 145 226
Program péãe o krajinu 2 365 247 553
Revitalizace 257 5 700 8 212

Celkem 151 701 111 012 118 554 168 689 62 108 176 163



PPfifiíírrÛÛssttkkyy  aa  úúbbyyttkkyy  HHIIMM  vvyybbrraannééhhoo  mmaajjeettkkuu  ddllee  sskkuuppiinn  ((vv  ttiiss..  KKãã))

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

1999 2000 2001

Drobn˘ hmotn˘ majetek 58 570 205 61 179 937 58 084 358
Drobn˘ nehmotn˘ majetek 3 442 621 3 571 123 3 947 309
Majetek pofiízen˘ z dotace 118 525 228 324 517 363 400 015 932

Celkem 180 538 054 389 268 423 462 047 599

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

VVûûccnn˘̆mm  bbfifieemmeenneemm  jjee  vv kkaattaassttrruu  nneemmoovviittoossttíí  zzaattííÏÏeenn  nnáásslleedduujjííccíí  mmaajjeetteekk::

Invent. ã. Název âíslo parcely Katastrální území ZÛstatková cena

9051007971 Budova fieditelství 43 401
9051008047 Budova laboratofií 12 612

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

Úãet Název 1999 2000 2001
pfiírÛstek úbytek pfiírÛstek úbytek pfiírÛstek úbytek

021100 Budovy 41 729 256 21 222 126 20 634 0
021200 Stavby 51 270 68 57 571 11 39 489 0
022300 Energetické a hnací stroje 445 50 1 758 243 311 0
022400 Pracovní stroje 9 137 2 360 11 333 2 611 47 561 16
022500 Pfiístroje a zvlá‰tní zafiízení 16 832 4 180 15 682 6 998 15 278 92
022600 Dopravní prostfiedky 23 420 3 566 21 966 4 583 15 642 256
031100 Pozemky 1 476 0 10 990 12 943 1 928 0

Státní podnik mûl ke dni 31. 12. 2001 leasingové
smlouvy na v˘poãetní techniku a kopírovací pfiístroje.

K témuÏ dni neuhrazené splátky byly ve v˘‰i 202 tis.
Kã, z toho do jednoho roku ve v˘‰i 17 tis. Kã.

Brand˘s nad Labem 1258/2 31 548,960 1
Cetenov 1010 11 384,640 2
âelákovice 3219 71 015,310 2
Desná I. 183 81 106,515 9
DvÛr Králové n. L. 3806/1 310 261,590 8
DvÛr Králové n. L. stp. 4904 2 970,000 8
Havlovice 1452/1 317 913,660 9
Helvíkovice 421/5 9 271,125 4
Helvíkovice 1543/2 137 529,225 4
Helvíkovice 1543/8 82 008,000 4
Hodkovice 
nad Mohelkou 2377/5 0 111,555 10
Hodkovice 
nad Mohelkou 2378 15 708,150 2
Horky nad Jizerou 429 126 744,570 14
Hostinné 1402           45 164,700 9
Hrádek nad Nisou 1508 14 882,040 2
Hronov 1704/1 58 424,670 2
Jablonec 
nad Nisou 2502/1 59 817,600 9
Jílové u Hodkovic 
nad Mohelkou 1286/4 0 111,555 10
Káran˘ 339 44 926,000 2
Krãín 745/1 39 655,000 11
Kuks 550 21 273,840 2
Labská 278/55   2 930,580 12

Název âíslo Cena Vûcné 
katastrálního parcely pozemku bfiemeno

území dle úã. spojené se
evidence zfiízením

(Kã) (kód)

Název âíslo Cena Vûcné 
katastrálního parcely pozemku bfiemeno

území dle úã. spojené se
evidence zfiízením

(Kã) (kód)

Labská 854/2 161 691,435 12
Láznû Libverda 66 17 052,840 2
Liberec 2583/1 1 531,620 2
Lounky 444 35 498,610 2
Luãany 
nad Nisou 2597/1 3 210,975 9
Machnín 1140 77 762,880 9
Mar‰ov I 597 73 970,010 9
Martínkovice 2214 47 118,420 9
Velká Ves 
u Broumova 1142 54 034,830 9
Nové Mûsto 
nad Metují 2165/1 302 516,055 9
Nymburk 1061/1 51 752,475 2
Nymburk 1725/1 951 114,915 2
Obfiíství 620/11 20 492,955 2
Obfiíství PK 1139 1 848,195 2
Pardubice stp. 8622 51 084,000 1
Pardubice 1619/3 26 764,155 1
Podûbrady 48/1 2 553,705 7
Podûbrady 71/2 60 896,970 7
Podmokly 3829/2 24 434,000 13
Polubn˘ 3034/12 230 517,855 2
Proseãné 2123 112 580,100 9
Pfiední Labská 619/3   16 525,215 12
Rochlice u Liberce 1758 9 406,800 2
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TrÏby 1999 2000 2001

V˘roba elektrické 
energie 10 626 9 459 12 515
Odbûry povrchové 
vody 529 633 532 006 536 056
Úplaty za vyuÏití
vodních dûl 26 323 24 722 24 567
SluÏby laboratofie 14 581 20 432 18 470
Nájemné 4 610 5 154 5 678
Ostatní ãinnosti 35 563 98 033 74 644

Celkem 621 336 689 806 671 930

12. V˘zkum a v˘voj
Státní podnik nemûl v roce 2001 Ïádné v˘daje vyna-
loÏené na v˘zkum a v˘voj.

8. Pohledávky
Pohledávky z obchodního styku ãinily ke dni 31. 12.
2001 celkem 80 971 tis. Kã, z toho po lhÛtû splatnosti
celkem 30 325 tis. Kã, v následujícím sloÏení:

Státní podnik vûnoval v roce 2001 zv˘‰enou pozor-
nost v‰em pohledávkám. DluÏníci byli upomínáni pí-
semnû i osobními náv‰tûvami, za pozdní platby byly
úãtovány smluvní pokuty, dále byly uplatÀovány po-
hledávky v konkurzním fiízení i v likvidaci.

9. Závazky
Stav závazkÛ z obchodního styku ke dni 31. 12. 2001 byl
76 334 tis.Kã, z toho po lhÛtû splatnosti 1629 tis. Kã.
Jednalo se o faktury, které byly doruãeny koncem roku
2001 a k jejich úhradû do‰lo v prvních dnech roku 2002,
nebo byly pouÏity ke vzájemnému zápoãtu a ãekalo se na
potvrzení ze strany partnera. Závazky vÛãi státnímu roz-
poãtu, z daní, zdravotního a sociálního poji‰tûní byly
hrazeny vÏdy v termínu splatnosti.

10. Rezervy a opravné poloÏky
Státní podnik netvofiil v roce 2001 a rezervu na opravy.
Vytvofiené rezervy na opravy z minul˘ch let nebyly
v roce 2001 pouÏity z následujících dÛvodÛ :
Opravu dal‰ích tfiech jezov˘ch uzávûrÛ na zdymadle
Stfiekov na dolním Labi pro neukonãenou opravu první-

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

Opravná poloÏka 1999 2000 2001

k pohl. po 31. 12. 1994 2 834 2 986 3 231
k pohl. v konkurzu 12 195 11 328 11 959
k pohl. v likvidaci 2 0 79
k pohl. ve vyrovnání 0 41 2
daÀovû neuznaná 131 1 381 5 240

Celkem 15 162 15 736 20 511

11. V˘nosy z bûÏné ãinnosti
TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb byly v ro-
ce 2001 realizovány ve v˘‰i 671 930 tis. Kã, a to v ná-
sledujících ãinnostech (v tis. Kã):

Název âíslo Cena Vûcné 
katastrálního parcely pozemku bfiemeno

území dle úã. spojené se
evidence zfiízením

(Kã) (kód)

Název âíslo Cena Vûcné 
katastrálního parcely pozemku bfiemeno

území dle úã. spojené se
evidence zfiízením

(Kã) (kód)

Roudnice n. L. 2898 94 083,075 2
Roudnice n. L. 2900 172 714,275 2
Roudnice n. L. 2903/1 78 950,790 2
Roudnice n. L. 2907/2 23 616,495 2
Roudnice n. L. 4310 766 361,745 2
Slezské  Pfiedmûstí 175/2 21 530,115 2
Smifiice 790/1 54 025,785 6
Smifiice 790/5 1 670,310 6
Svoboda nad Úpou 834 46 928,475 9
Svoj‰ice u Koufiimi 438/1 37 826,190 3

Václavice u Hrádku 
nad Nisou 3090/1 39 840,210 2
Vûdomice 334/1 667 373,265 2
Vûdomice 339/3 55 554,390 2
Vûdomice 43/2 8 423,910 2
Vesec u Liberce 517   6 985,755 2
Vratislavice 
nad Nisou 29/1 76 701,600 2
Zlíã 204/1 51 095,696 5
Îìárek u Sychrova 389 13 636,845 2

1 pfiístupu a pfiíjezdu k nemovitosti oprávnûného
2 sítû technického vybavení
3 odvádûní vody z pozemku oprávnûného
4 ochranného pásma vodního zdroje
5 postoupení pozemku pro event. v˘stavbu
6 pfiístupu
7 pfiístupu a pfiejezdu

Vûcné bfiemeno spojené se zfiízením (kód)

8 stavby ãerpací stanice
9 stavby jezu
10 stavby komunikace
11 stavby limnigrafické stanice
12 stavby MVE
13 stavby pfiístavního mola
14 stavby Ïelezniãního mostu

* Vykázány pohledávky po lhÛtû 1-90 dnÛ

Poãet dnÛ 1999 2000 2001
po splatnosti

do 30 3 129 5 049
31 – 90 11 791* 1 672 1 772
91 – 180 6 859 928 2 426
181 – 360 2 883 2 749 4 899
nad 360 19 010 19 691 16 179

Celkem 40 543 28 169 30 325

ho jezového pole, potfiebného pro pfievádûní normál-
ních i povodÀov˘ch prÛtokÛ pfies jez v dobû opravy dal-
‰ích tfiech uzávûrÛ, bylo tfieba, z dÛvodÛ nutn˘ch více-
prací pfiesunout na rok 2002. RovnûÏ oprava jezov˘ch
tûles, plá‰tû jezov˘ch vûÏí a lávky na zdymadle âeláko-
vice na stfiedním Labi byla pfiesunuta na rok 2002, a to
z dÛvodu zji‰tûní poruch spodní stavby jezu, které bylo
tfieba pfied zahájení opravy nejprve sanovat jinou akcí.
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P. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úãetního období 245 789

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

Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním 17 162

A.1. Úpravy o nepenûÏní operace 120 250

A.1.1. Odpisy stál˘ch aktiv 134 373

A.1.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek, rezerv a zmûna zÛstatkÛ pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv a pasiv -8 944

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv -48

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

A.1.5. Vyúãtované nákladové a v˘nosové úroky -5 131

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

kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami 137 412

A.2. Zmûna potfieby pracovního kapitálu 10 097

A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti 15 453

A.2.2. Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti -5 322

A.2.3. Zmûna stavu zásob -34

A.** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami 147 509

A.3. V˘daje z plateb úrokÛ s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ -1 826

A.4. Pfiijaté úroky 6 957

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

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

A.*** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti 152 640

PenûÏní toky z investiãní ãinnosti

B.1. V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv -168 338

B.2. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 322

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

B.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti -168 016

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 -4 077

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 0

C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky 0

C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondÛ -4 077

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 -9 877

F. âisté zv˘‰ení (sníÏení) penûÏních prostfiedkÛ -25 253

R. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci období 220 536

v tis. Kã

CASH FLOW KE DNI 31. 12. 2001
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MAPKA ÚZEMNÍHO USPO¤ÁDÁNÍ
ADRESÁ¤ HLAVNÍCH ORGANIZAâNÍCH MÍST

¤editelství

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

centrální fax 049/ 5411 452, 
e-mail: labe@pla.cz

www.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/ 336 302

Závod Stfiední Labe

Teplého 2014, 531 56 Pardubice
ústfiedna 040/ 6864 411

centrální fax 040/ 6864 402

Závod Dolní Labe

NábfieÏní 311, 413 01 Roudnice n. Labem
ústfiedna 0411/ 805 511

centrální fax 0411/ 837 631
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CChhaarraakktteerriissttiikkaa  MMûûrrnnáá    HHrraaddeecc  PPaarrdduubbiiccee  JJaabblloonneecc SSttfifieeddnníí  DDoollnníí  PPoovvooddíí  LLaabbee
zzáávvoodd 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 525,5 211,6 560,0 226,6 109,3 1 633,0

Délka umûl˘ch kanálÛ
a pfiivadûãÛ km 3,3 4,1 8,2 67,3 5,7 88,6

Jezy 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 ks 2 2 1 1 0 6

NádrÏe 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 ks 0 0 0 18 12 30

Dopravnû v˘znamná 
vodní cesta

vyuÏívaná km 0 0 0 102,1 109,3 211,4
vyuÏitelná km 0 0 0 51,3 0 51,3

Malé vodní elektrárny 
(vlastní) 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 2001 MWh 4 526 1 050 2 053 3 109 0 10 738

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VODNÍCH TOCÍCH 
A VODOHOSPODÁ¤SKÉM MAJETKU



Vydal AKVA-KART, s.r.o., jako úãelov˘ náklad 
pro Povodí Labe, státní podnik v roce 2002

Podle podkladÛ odborn˘ch pracovi‰È a ve spolupráci 
se spoleãností âVTVHS Povodí Labe, státní podnik      

zpracovala Ing. Zlata ·ámalová
Redakce: Ing. Jifií Kremsa, Mgr. Zdenûk Spurn˘ a Ing. Zlata ·ámalová

Technické zpracování: grafické studio BESR
Obálka a grafická úprava: Jifií Stanûk, 2002

Na obálku pouÏita ãást mapy Labe z roku 1858 
Mapa: AKVA-KART, spol. s r.o.

Foto: © archiv Povodí Labe, státní podnik
Tisk: JPM TISK, s.r.o.

V ˘ r o ã n í  z p r á v a  2 0 0 1
Povodí Labe, státní podnik



V˘roãní
zpráva
2001


