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I.
Úvod, představení společnosti

Energeia – cesta k v�domí souvislostí
Společnost Energeia, o. p. s., byla založena 22. listopadu roku 2003 v úzké součinnosti s Nadač-
ním fondem Klíček. Obě organizace jsou si blízké svou ideovou orientací, posláním i personálním 
zastoupením.
 Cílem zakladatelů, smyslem společnosti, je postupně tvořit efektivní myšlenkovou a organizač-
ní koncepci neziskové organizace s uplatněním nového mechanismu jejího fi nancování: výnosy 
z doplňkových činností, dary, granty a dotace nejprve zhodnocovat v investicích, schopných stát 
se trvale obnovitelným zdrojem prostředků k fi nancování obecně prospěšných činností.
 Soulad obecně prospěšných a podnikatelských aktivit udělujících neziskovým činnostem hyb-
nost, trvalý růst, uskutečňování – odpovídá starému řeckému pojmu Energeia.
 Energeia je projekt mnoha různých, zdánlivě i odlišných aktivit, které obecně prospěšná spo-
lečnost nese v rámci jednotlivých středisek; existují odděleně jen formálně – účetně. Ve skutečnosti
spolu všechny myšlenkově rezonují, jsou vnitřně propojené, navzájem se podporují a zesilují.
 Všechny tyto činnosti provázejí příběh nekončícího hledání, objevování vztahů a jejich významů 
na mnoha rovinách poznání. Myšlenkový koncept Energeia je proto otevřený, je v něm přítomna 
několikerá praktická zkušenost – s dlouhodobě nemocnými dětmi a jejich rodiči, s nelehkou pří-
pravou mediální produkce (zejména v oblasti dokumentaristiky), se vzdělávacími projekty a dal-
šími aktivitami v možnostech neziskové organizace. To všechno zhodnocují rostoucí zkušenosti 
v oblasti investic, provozu obnovitelných zdrojů energie (dále též OZE) a podnikání na fi nančních 
trzích. Pohybujeme se v inspirativním společenství těch, kteří podobně vyvažují abstraktní myšlen-
kové konstrukce více epikou života, vědomím souvislostí.

Pro� v�domí souvislostí?
Svět nesouvztažných hodnot deformuje mnoho pozitivních vlastností člověka v poměru k život-
ním ideálům, zaměstnavatelům i v soukromém životě. Věk fl uktuace, rychlého zužitkování pří-
ležitosti se nejednou vydává za ctnost nezávislosti, která však není svobodou, nezná-li hodnotu 
vztahů, jimiž by se poměřovala nebo vůči nimž by se vymezovala. Věrnost a loajálnost jsou tu jen 
přechodnými jevy: hodnoty zbavené souvislostí – podstatné části své ceny – mohou být snadno 
opouštěny, jakmile přestanou vyhovovat, jakmile nepřinášejí užitek. 
 Nejinak tomu bývá s pojetím lidského života napadeného nemocí nebo stářím, případně údě-
lem běženectví. Život generací v pohybu časem, prostorem bývá sotva vnímán jako rovnocenná 
část přítomnosti vyňaté z kontinua času a prostoru; neodpovídá očekávání užitku s co nejkratší 
návratností investic… 
 A konečně, ve světě ztracených, vyhaslých souvislostí není důvod se obětovat, pokud tak nevelí 
instinkt nebo přímo dikce zákona. Oběť pro sílu vztahů, které člověka přesahují, je v takovém svě-
tě čím dál vzácnější a posléze nemožná. Člověk omezuje obětavost na stále užší okruh svého já, 
protože jen v tomto okruhu vnímá souvislosti, které se ho týkají bezprostředně.

Úvod
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Právní forma spole�nosti
Obecně prospěšná společnost Energeia, o. p. s., je v souladu s ustanovením § 4 zákona 
č. 248/1995 Sb o obecně prospěšných společnostech, se změnou a doplňky některých zákonů 
v platném znění, právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, která v souladu s citovaným 
zákonem poskytuje obecně prospěšné služby. K tomuto obecně prospěšnému cíli využívá svůj 
hospodářský výsledek (zisk). 
 Společnost založili manželé Marek a Jana Černočtí – ti ji také vybavili základním vkladem, 
k němuž však okamžikem zápisu společnosti do obchodního rejstříku ztratili jako zakladatelé vlast-
nická práva. Tato vlastnická práva se již neobnovují. 
 Práva a povinnosti zakladatelů obecně prospěšné společnosti jsou děditelná, majetek spo-
lečnosti Energeia, o. p. s., jim však nenáleží; tohoto majetku lze užít jen v souladu se zakládací 
listinou, tedy výhradně k zajišťování hlavních činností o. p. s. 
 Shora uvedeným zákonem je výslovně zakázáno, aby obecně prospěšná společnost použila 
svůj případný zisk jinak, než k reinvesticím do činností, pro jejichž poskytování byla zřízena. 
 Obecně prospěšná společnost není podřízena svým zakladatelům; vliv zakladatelů se uplat-
ňuje pouze zprostředkovaně na počátku fungování společnosti tím, že zakladatelé jmenují členy 
první správní rady. Zakladatelé také nemají žádná práva k majetku společnosti ani při její případné 
likvidaci – toto zákonné ustanovení je jednou z důležitých pojistek proti spekulativnímu jednání. 
Statutárním a výkonným orgánem společnosti je správní rada, která do funkce ustanovuje ředi-
tele. Ředitel má na starosti administraci organizace a je nadřízený všem zaměstnancům o. p. s. 
Kontrolou nad fungováním a hospodařením organizace je pověřena dozorčí rada, kontrolní pra-
vomoci mají i členové rady správní. 
 Obecně prospěšná společnost je povinna každoročně zveřejňovat výsledky svého hospodaře-
ní. Výkonnost o. p. s. však nelze poměřovat dosaženým ziskem; každá oblast obecně prospěšné 
práce má svoje vlastní, navzájem nesouměřitelná kritéria efektivity. 
 Odpovědnost za hospodaření obecně prospěšné společnosti a za naplňování účelu, pro nějž 
byla společnost založena, nese již zmíněná správní rada jako kolektivní statutární orgán. Členy 
správní rady mohou být pouze právně způsobilé a morálně bezúhonné fyzické osoby. Samotní 
členové, ani osoby jim blízké, nesmějí být vůči obecně prospěšné společnosti v žádném pracovně-
právním nebo jiném obdobném vztahu. 
 Obecně prospěšná společnost se odlišuje od obchodní společnosti ( jejíž fungování upravuje 
obchodní zákoník) zejména tím, že je u ní zcela vyloučen soukromý zisk, proto veškeré výnosy 
hospodářské činnosti musejí směřovat k poskytování obecně prospěšných služeb. V ostatních 
oblastech – ve vztahu k obchodnímu zákoníku, živnostenskému zákonu, zákonu o rozpočtových 
pravidlech, zákonu o konkurzu a vyrovnání nebo vůči daňovým zákonům – se postavení obecně 
prospěšné společnosti liší od postavení obchodních společností jen minimálně.

II. 
Kodex činností 

Společnost Energeia, o. p. s., zřízená podle platného znění § 4 zákona č. 248/1995 Sb. o obec-
ně prospěšných společnostech, je charakterem svých aktivit, nevyjímaje provoz dětských hospi-
ců, společností nenáboženskou, tzn. nespojuje své priority se šířením náboženských myšlenek 
a neobrací se výhradně k jednotlivým konfesním společenstvím.
 V propozicích vzdělávacího programu má jasně stanovený cíl – oslovovat širokou veřejnost. 
Duchovní povaha tohoto cíle spočívá v propojení zřejmých i nezřejmých souvislostí, utvářejících 
kulturní tradice.
 V návaznosti na tradiční hodnoty pokládá za přednost sledovat soustavně věci nové, a to ve 
všech oblastech kultury, vědy i fi lozofi e, a důsledně dbát o prohlubování humanistické morálky 
konkretizované v projevech úcty k životu. Usiluje podporovat kvalitu a ochranu života ve všech 
jeho stadiích.
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III. 
Obecná prospěšnost, její obsah a poslání

1. Služby v oblasti humanitární, výchovné a zdravotně-sociální péče se zaměřením na rodinu
 a děti

2. Mediální populárně-výchovné a vzdělávací činnosti 

3. Aktivity k prohlubování etických a morálních hodnot ve společnosti se zaměřením na rodinu 
 a děti, obecnou úctu k životu

4. Činnosti v oblasti ekologie pro všestrannou podporu rozvoje obnovitelných energetických
 zdrojů 

5. Činnosti v oblasti základního výzkumu a vývoje technologických aplikací pro likvidaci ekologic- 
 kých zátěží krajiny

K obsahu hlavních �inností
1. Obecně prospěšné služby v oblasti humanitární, výchovné a zdravotně-sociální péče 
 se zaměřením na rodinu a děti

Obsah těchto činností se plně ztotožňuje s programem a posláním Nadačního fondu Klíček. Spolu-
práce obou neziskových organizací nese výrazný zesilovací efekt, který umožní urychlit realizaci 
níže specifi kovaných společných cílů. Propojení je rovněž výrazem základní fi lozofi e obou společ-
ností, které chtějí svou činnost budovat na základě uvažování v souvislostech. 

→  Vybudování a provoz dětského hospice
 Zlepšení životních podmínek vážně nemocných dětí a jejich rodin
 Napomáhání návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných dětí
 Posilování role rodičů v péči o nemocné dítě
 Pomoc při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení v nemocni-
 cích
 Podpora zodpovědného a ohleduplného přístupu k vlastnímu životu, k druhým lidem a okol-
 nímu světu, inspirace k uvažování v souvislostech
 Orientace občanského chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce
 Otevření diskuse o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňování bariér mezi světem 
 „zdravých” a „nemocných”

2. Mediálně výchovná a vzdělávací činnost

Obsahem mediálních aktivit je člověk a svět v souvislostech.
Cílem mediálních aktivit je smysluplný obraz reality a zkvalitnění orientace v dnešním světě.
Tato produkce je určena všem, kdo hledají zajímavé a spolehlivé informace a kultivované progra-
my, splňující vysoce etická měřítka: objektivitu zprostředkovávanou v nezávislém prostoru, který 
není podřízen tlakům trhu či politiky ani různým tendenčním a lobbistickým zájmům.
 Relační myšlení chápeme jako přístup směřující k maximální objektivitě. Vědomí souvislostí 
uschopňuje k nahlížení věcí, jevů a dějů pod různými úhly a ve významových kontextech. Průniky 
dílčích poznatků dávají takovému pohledu širší a hlubší perspektivu. 

Obecná prospěšnost, její obsah a poslání
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Popis činností
1. Kooperace:
V duchu uvedeného programu budeme organizačně i ekonomicky posilovat a informačně pro-
pojovat již existující kvalitní projekty, rozumí se i takové, které se pro svou nekomerční povahu 
zatím nemohly výrazněji prosadit. Tento záměr nás motivuje k širší spolupráci a výměně informací 
v duchu souvislostí a přesahů. Předpokládáme dialog interesovaný na zásadních otázkách života 
současné společnosti. 

2. Vlastní pilotní projekty:
→ Energeia Production – tvorba videoprogramů a televizních pořadů
→ Multimediální podpora tematizovaných bloků prostřednictvím internetu, výroba a distribuce
 DVD, přednášky, konference, vydavatelské projekty apod.

Programové prohlášení
Výchozí situace: 
Moderní společnost produkuje stále rostoucí množství informací a šíří je prostřednictvím stále 
dokonalejších technologií. Tato informační záplava se však vzhledem k svému rozsahu, rozmani-
tosti, roztříštěnosti a také intelektuální náročnosti stává pro lidskou mysl leckdy více přítěží než pří-
nosem. Hranice odborných specializací se neustále úží; dík tomu sice pronikáme úspěšněji do tajů 
přírody a rozšiřujeme technické možnosti, ale současně rozumíme světu jako celku stále méně.
Proto:
Smyslem mediálních aktivit tvůrčí skupiny Energeia je nejen popularizovat dílčí úseky vědy – tomu 
se kvalitně věnují i jiní – ale usilovat o hlubší porozumění řádu věcí, integrovat duchovní a mravní 
rozměr do každodenní praxe. Řečeno slovy A. de Saint-Exupéryho: „…má-li být budován člověk, 
nestačí ho pouze vzdělávat, aby se z něj stávala chodící kniha…“ 
 Zveme k dialogu; hledáme styčné body a průniky mezi přírodními a společenskými vědami, 
mezi uměním a historií myšlení, mezi tradicí a dneškem. Věříme, že tím napomáháme smyslu 
věcí, smyslu lidského života. Míníme zhodnocovat duchovní dědictví Evropy; připomínat, že svět, 
ve kterém žijeme, není jen zásobárnou zdrojů, ale prostředím, s nímž je člověk spojen nesčetnými 
vztahy a ovlivňujícím kvalitu života; o tom všem hovořit srozumitelným jazykem.
 Nahlížíme-li duchovní skutečnost, nepoužíváme slovo „duchovní“ ve smyslu jakési nepronik-
nutelné, záhadné alternativy, k níž by se člověk mohl utéci před světem a před svou odpovědností 
za něj. Shledáváme tu naopak význam, který odpovědnost vyžaduje i vede. Osobní spiritualita 
není myslitelná bez úcty k životu, a to v nejširším smyslu. Tehdy proniká lidské konání, posiluje 
toleranci a obětavost, o něž je ve světě holé soutěživosti veliká nouze.
 Počítáme s výměnami a zahraniční koprodukcí, kde lze předpokládat společné cíle.

3. Aktivity k prohlubování etických a morálních hodnot ve společnosti se zaměřením na rodinu
 a děti, obecnou úctu k životu

→ Prvořadé cíle:
 Prosazovat úctu k lidskému životu od jeho početí až do přirozené smrti
 Chránit lidskou důstojnost a rozvoj člověka jako integrální bytosti
 Přispívat k plnění Všeobecné deklarace lidských práv v právním řádu České republiky
 Respektovat manželství jako životní svazek, založený na vzájemné lásce a úctě
 Podporovat harmonickou rodinu jako základní buňku společnosti
 Pomáhat dětem a mládeži při orientaci v etických otázkách života
 Uplatňovat vliv na zdravé vztahy a prosazování solidarity mezi lidmi

Také tyto body vyjadřují naši multimediální informační podporu, pořádání konferencí, diskusních 
setkání, seminářů, kurzů a přednášek. Ve spolupráci s Nadačním fondem Klíček míníme dále 
uplatňovat podněty a připomínky k legislativě, vydávat  potřebné propagační materiály, věnovat 
se tvorbě publikací a nahrávek, distribuovat zvukové i obrazové záznamy.
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Doplňkové činnosti

4. Činnosti v oblasti ekologie pro všestrannou podporu rozvoje obnovitelných energetic-
 kých zdrojů 

V souvislosti s dosavadními zkušenostmi z projektu a stavebních příprav malé vodní elektrárny 
budeme participovat na příslušné osvětě, na vzdělávacích programech, odborných studiích a čin-
nostech typu konzultací a poradenství, umožňujících četnější využívání obnovitelných zdrojů energie.
Investice do těchto zdrojů a následný provoz zařízení – viz doplňkové činnosti.

5. Činnosti v oblasti základního výzkumu a vývoje technologických aplikací pro likvidaci 
 ekologických zátěží krajiny 

Účastníme se na základním výzkumu solidifi kace anorganických odpadních materiálů (zejména 
likvidace toxických látek, elektrárenského popílku, vysokopecních strusek, odpadů gumárenského 
průmyslu, ojetých pneumatik, odpadů z ČOV, radioaktivního odpadu, těžkých kovů z produkce 
galvanoven, likvidace odpadů ze stavebnictví apod.), včetně následného vývoje aplikačních tech-
nologií k zužitkování nových materiálů vyvinutých touto technologií. 
 Sledujeme propojení všech subjektů, které mají zájem využívat nově vyvinuté technologie 
v praxi; vstupujeme do spolupráce s těmi, které se na vývoji, případně užití mají zájem podílet, 
např. s Laboratoří úpravy nerostných surovin – odd. geopolymerů Ústavu struktury a mechaniky 
hornin AV ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Státním fondem životního prostředí ČR, 
společnostmi produkujícími nebezpečné odpady.
 Výsledky těchto aktivit se rovněž úročí v naší mediální práci, jejíž různé formy jsme výše popsali. 

Program Energeia, o. p. s., je a bude záležitostí otevřenou, nikoliv osobní představou několi-
ka autorů. Do všech uvedených činností tvořivě zasahuje oslovení osobností a autorit ze všech 
oblastí soudobého poznání – vědců, techniků, umělců, pedagogů, lékařů, politiků i duchovních. 
Významně je doplňují hlasy a názory těch, kteří se nehledě na profesi účastní praktického života 
(a někdy se jím cítí být podrobeni), přičemž mohou sami významně přispívat k jeho zkvalitnění.

IV. 
Doplňkové činnosti

Jak bylo řečeno v úvodu, cílem zakladatelů, smyslem společnosti, je efektivní myšlenková a organi-
zační koncepce neziskové organizace s uplatněním nového mechanismu jejího fi nancování: dary, 
granty a dotace nejprve zhodnocovat v investicích, schopných stát se trvale obnovitelným zdro-
jem prostředků k fi nancování obecně prospěšných činností. 
 K tomuto účelu provozuje obecně prospěšná společnost takzvaně doplňkové podnikatel-
ské činnosti. Je žádoucí, aby svým obsahem odpovídaly koncepčně i prakticky vlastní podstatě 
a poslání společnosti.

Druhy doplňkových činností:
1) investice do obnovitelných zdrojů, provoz obnovitelných zdrojů a prodej energie
2) inženýrská činnost v investiční výstavbě 
3) činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, vodního hospodářství a obnovitelných
 zdrojů energie 
4) činnost podnikatelských, fi nančních, organizačních a ekonomických poradců
5) vydavatelské a nakladatelské projekty
6) zprostředkování služeb
7) zprostředkování obchodu 
8) zprostředkování investiční 
9) specializovaný maloobchod
10) reklamní činnost a marketing

Druhy obecně prospěšných a doplňkových činností lze měnit a rozšiřovat rozhodnutím správní rady.
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V.
Finanční zdroje pro obecně prospěšné činnosti

Financování neziskového sektoru v České republice stálo dosud převážně na sponzorských darech 
a podobných formách podpory – rozmanitých naléhavých společenských a sociálních potřeb je 
však tolik, že takto nestabilní fi nanční přítok k jejich naplnění ani zdaleka nestačí. Na celkové situ-
aci se podepisuje jak skutečnost, že tradice podpory charitativní práce u nás byla na více než čty-
řicet let přerušena, tak dosud nedostatečně kultivované společenské klima, v němž se tak trochu 
předpokládá, že „charita“ musí být odkázána na poskytnutou almužnu a spor se vede jen o to, zda 
onu almužnu mají poskytovat více občané a fi rmy, nebo stát.
 Tuto situaci v principu nezmění ani grantová politika EU, pokud nebude podle vzoru Energeia 
zacílena na investiční projekty s perspektivní ekonomickou návratností. My si totiž nepřejeme, aby 
práce nestátní organizace byla odkázána na nejisté dary, a alespoň ve vlastním případě bychom 
rádi situaci změnili.
 Svou právní subjektivitou náležíme do tzv. veřejného sektoru, což přináší nejen nárok na pří-
jem dotací, jichž pochopitelně hodláme využívat, ale současně také možnost samostatně podnikat 
(v rámci doplňkových činností).
 Vzhledem k závazkům, jež naše republika svým podpisem asociačních dohod pro vstup do EU 
přijala zejména v oblasti energetiky a ekologie, považujeme za výhodné investovat do obnovitel-
ných zdrojů energie. Prostředky, jež takové zdroje vygenerují, nám totiž umožní fi nancovat výše 
uvedené obecně prospěšné činnosti. Jsme přesvědčeni, že tento provozní princip je reálný, jakkoli 
současně velmi obtížný – nejen kvůli vysokým vstupním investicím, ale také proto, že jsme tako-
vým záměrem a aktivitou vstoupili do sféry konkurenčních zájmů komerčních podnikatelských 
subjektů. 

Díky symbióze a synergii hlavních a doplňkových činností přináší každý sponzorský dar, který 
naše společnost obdržela, trvalý efekt, neboť získané prostředky se zhodnocují v investicích do 
trvale obnovitelných zdrojů.

Hydraulický model části koryta Labe s objektem jezu, vtoku, budovy a výtoku MVE v měřítku 1:50 
zhotovený v laboratořích VUT Brno
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VI. 
Způsob zajišťování fi nančních zdrojů

Finanční prostředky získává obecně prospěšná společnost v souladu se zákonem prostřednictvím 
darů, veřejných sbírek, dotací a grantů, ale také prostřednictvím komerčních úvěrů a doplňkových 
podnikatelských činností.
 Dne 23. 11. 2005 získala společnost Energeia, o. p. s., pod č. j. 43/R/1879/2005/1 „Osvědčení 
o registraci“ investičního zprostředkovatele podle § 30 odst. 5 zákona 256/2004 Sb. o podnikání 
na kapitálovém trhu. Osvědčení opravňuje k poskytování investiční služby přijímání a předávání 
pokynů, týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů vydaných fondem kolek-
tivního investování.  
 V rámci tohoto osvědčení se společnost Energeia orientuje na české cenné papíry. 
 Společnost Energeia v rámci investičního zprostředkování uzavřela příslušné smluvy o zpro-
středkování s Raiff eisenbank, a. s., BH Securities, a. s., a UBS (Luxembourg) S. A. V rámci těchto 
smluv se Energeia, o. p. s., jakožto „investiční zprostředkovatel“ zavazuje vyvíjet takovou činnost, 
aby „zájemce“ získal příležitost k uzavření  jednotlivých obchodů s kterýmkoliv klientem společ-
nosti Energeia, o. p. s., a to na základě příslušné rámcové smlouvy o obchodech mezi „zájemcem“ 
a příslušnou fyzickou osobou; za to se zájemce zavazuje zaplatit „investičnímu zprostředkovateli“, 
tedy společnosti Energeia, sjednanou provizi. 
 Výše této provize pro Energeia, o. p. s., dosáhla v roce 2006 celkem 9,5 mil. Kč – viz účetní 
uzávěrka.



9 | Energeia o. p. s. | Výroční zpráva za rok 2006

VII. 
Představitelé společnosti

Zakladatelé
Zakladatelé společnosti Marek Černocký a Jana Černocká jsou autory myšlenky nového pojetí 
neziskové organizace, jejího poslání a také jejího pojmenování „Energeia“, jak je stručně popsáno 
v bodě I. této výroční zprávy
 Jsou také garanty obsahu a poslání Energeie. Zakladatelé a jejich právní nástupci berou na 
sebe odpovědnost za zachování myšlenky, jejího obsahu, smyslu a poslání, jak je zformulováno 
v Zakládací listině a Statutu společnosti. V tomto smyslu a v souladu s dikcí zákona hledají part-
nery; jmenují členy správní rady, kteří se s posláním Energeie plně ztotožňují, mají zájem spolu-
pracovat, statutárně spravovat společnost v uvedeném duchu a dále ji rozvíjet. V tomto smyslu si 
zakladatelé a jejich právní nástupci vyhrazují právo jednotlivé členy správní rady odvolat v případě 
zneužití společnosti pro jiné cíle a myšlenky, než jak je uvedeno v Zakládací listině a Statutu. Mimo 
jiné i k tomuto jmenovali zakladatelé hned na počátku také dozorčí radu.

Správní rada
Správní rada je statutárním a nejvyšším řídícím orgánem společnosti.
V roce 2006 bylo složení správní rady následující: 

Jiří Královec, DiS. 
předseda správní rady 
(manželé Jiří a Markéta Královcovi, jsou představitelé Nadačního fondu a Sdružení Klíček – 
www.klicek.org – který je svým obsahem a posláním propojen s činnostmi Energeie) 

P. Erik Tvrdoň
člen správní rady do 28. 2. 2006 (byl mu ukončen mandát na vlastní žádost z důvodů rostoucí 
časové vytíženosti v souvislosti s výkonem povolání duchovního správce farnosti ve Svojanově)

Mgr. Petr Jelen 
nový člen správní rady od 1. 3. 2006 ( jmenován zakladateli se souhlasem správní rady místo 
E. Tvrdoně)

Ing. PhDr. Ladislav Koutný, CSc, Ph.D. 
člen správní rady do 23. 11. 2006 ( jeho mandát skončil v zákonné lhůtě a v souladu se zakládací 
listinou a stanovami Energeia, o. p. s.)

Ing. Daniel Raus
nový člen správní rady od 23. 11. 2006 (byl jmenován zakladateli se souhlasem správní rady místo 
L. Koutného; současně je členem správní rady Nadačního fondu Klíček)

Ředitel spole�nosti
Výkonným vedením společnosti je správní radou pověřen spoluzakladatel společnosti pan Marek 
Černocký.
 Tuto funkci vykonával do 30. 4. 2005 bezplatně; od 1. 5. 2005 pracuje ve funkci jako řádný 
zaměstnanec společnosti na základě manažerské smlouvy.
 Ředitel společnosti je podřízený správní radě a nadřízený všem vedoucím středisek, zabezpe-
čuje běžný chod celé společnosti, plánuje, navrhuje strategii, navrhuje svolání správní rady, před-
kládá programy jednání, navrhuje další kroky rozvoje, připravuje rozpočty, výroční zprávy, zastu-
puje společnost v jednáních atd. – k tomu je správní radou vybaven potřebnými pravomocemi.
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Dozor�í rada
Dozorčí rada je kontrolní orgán, ustavený zakladateli už při založení společnosti. Má tři členy. 
Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání, o němž poři-
zuje zápis. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
 Členství v dozorčí radě vzniká volbou. Volbu provádějí členové správní rady po předchozím 
souhlasu zakladatelů. Návrhy na členství předkládají jednak zakladatelé, jednak členové správní 
rady a členové dozorčí rady ve lhůtě stanovené dosavadní radou, a to k rukám předsedy, není-li ho, 
pak k rukám věkově nejstaršího člena.

Členové dozorčí rady v roce 2006:
Ing. Peter Turoci 
předseda

RNDr. David Růžička 
člen ( jeho mandát vypršel 22. 11. 2006)

Ivan Summer 
člen (nově zvolený člen dozorčí rady s platností od 23. 11. 2006)

Mgr. Radim Ucháč 
člen

Dozorčí rada je povinna zejména přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu společ-
nosti, nejméně jedenkrát ročně podávat správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, 
dohlížet na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu s platnými právními předpisy, zakládací 
listinou a jejím statutem, účastnit se alespoň jedním členem, kterého předem hlasováním určí, 
jednání správní rady, na němž je schvalován rozpočet společnosti a jeho změny, roční účetní 
závěrka a výroční zpráva, nebo na němž má být jednáno o změně předmětu a rozsahu doplňko-
vých činností nad rámec zakladatelské listiny, eventuálně na němž má být schvalována zásadní 
změna zakladatelské listiny.
 Dozorčí rada je oprávněna podávat správní radě návrh na odvolání ředitele, nahlížet do účet-
ních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, svolávat mimořádná jednání správní 
rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, určit svého člena pro zastupování společnosti před 
soudy a jinými orgány proti kterémukoli členu správní rady.
 Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě společnosti.
 Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Musí jim být uděleno slovo, 
pokud o ně požádají.
 Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na zjištěná porušení zákonů, ustanovení zaklá-
dací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti 
společnosti.

Představitelé společnosti

Zkoužky proudění na hydraulickém modelu MVE Štětí
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VIII.
Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2006

Na základě doporučení účetních a daňových poradců bylo provedeno důslednější účetní a for-
mální rozdělení společnosti na střediska podle povahy jednotlivých činností, a to následně:

01 středisko Správní
02 středisko Investiční zprostředkovatel
03 středisko MVE Štětí
04 středisko Dětský hospic
05 středisko Energeia TV Noe
06 středisko Fotovoltaika
07 středisko Energeia Production

Je možné, že se v budoucnu rozsah činností rozroste o další střediska, případně se střediska 
s podobnou povahou činností sloučí do jedné účetní jednotky.

St#edisko Správní
Jeho úkolem je výkonné a správní zabezpečení chodu společnosti jako celku.
Středisko řídí a koordinuje všechny činnosti ostatních středisek; zabezpečuje buď přímo, nebo 
prostřednictvím dodavatelů, veškeré administrativní úkony – účetnictví a personalistiku společnos-
ti, právní a daňové poradenství, průběžný audit. Spravuje účty společnosti u bank, vede pokladnu 
a zabezpečuje veškeré platby, vystavuje faktury za celou společnost, ve spolupráci s právníkem 
a daňovými poradci připravuje a koordinuje veškeré smluvní dodavatelské a jiné vztahy. V náplni 
správního střediska je dále svolávání a organizace správních rad, formulace zápisů z jednání a roz-
hodnutí statutárních orgánů společnosti. 
 Funkcí střediska je také zabezpečení a koordinace veškeré vnitřní a vnější komunikace, správa 
webových stran a jejich průběžná aktualizace, příprava a realizace výročních zpráv, veškerá pre-
zentace společnosti navenek.
 Správní středisko navrhuje strategii dalšího rozvoje, v refl exi aktuálního vývoje a změn okol-
ností může dát podněty k úpravě zakládací listiny a statutu a následně je předkládá správní radě.

Ke všem výše uvedeným úkonům je toto středisko prostřednictvím ředitele společnosti vybaveno 
správní radou potřebnými pravomocemi a zmocněními. 
 V roce 2006 zde pracovali ředitel společnosti, její zakladatel Marek Černocký na plný úvazek 
a spoluzakladatelka Jana Černocká, asistentka ředitele, na částečný úvazek; na konci roku 2006 
byla dočasně přeložena na středisko 03 MVE Štětí jako koordinátorka přípravy projektu investiční 
akce. 
 Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na správní a výkonné řízení společnosti budou nut-
ná další personální opatření, zřejmě již v průběhu roku 2007.

Dodavatelské vztahy správního střediska
Vzhledem k dynamickému růstu společnosti, rozsahu činností a tím narůstajícímu objemu účet-
ních prací a personalistiky byla na návrh ředitele společnosti vybrána nová fi rma pro kompletní 
vedení účetnictví, personalistiky a daňového poradenství – AV-Auditing, s. r. o. a PSP, s.r.o. Par-
dubice. Převod agendy od dosavadní účetní, paní Hany Drozenové z Třemošnice, byl na základě 
smlouvy realizován k 1. 4. 2006.
 V téže souvislosti uzavřela společnost smlouvu o vedení průběžného auditu s Ing. Zdeňkem 
Nejezchlebem z Pardubic.
 Právní poradenství, návrhy a tvorbu veškerých smluv zabezpečuje dodavatelsky právník spo-
lečnosti, Mgr. Jana Malá z Chrudimi.
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Zlepšení technického vybavení
Na jaře roku 2006 bylo výrazněji posíleno technické vybavení společnosti. Byla zakoupena výpo-
četní technika – stolní a přenosný počítač, laserová digitální kopírka-tiskárna, realizováno rychlé 
ADSL připojení na internet, opatřeno nutné softwarové vybavení a drobné technické doplňky. 
 K záznamům a prezentaci středisek 03, 04 a 07 byla zakoupena kvalitní tříčipová digitální 
kamera Panasonic NV-GS400.
 Pro střediska 02, 04 a 05 bylo pořízeno na tříletý leasing celkem 5 nových vozidel Peugeot 
Partner od VM-Incom, s. r. o., Vrchlabí.

Úprava zakládací listiny
Na základě podnětu zakladatelů a právníka společnosti rozhodla správní rada o upřesnění zaklá-
dací listiny ve smyslu podrobnějšího defi nování a popisu některých činností. Týká se článků 
IV. a V., bodů 2. a 3. – „Mediální populárně-výchovné a vzdělávací činnosti“ a „Aktivity k prohlu-
bování etických a morálních hodnot ve společnosti se zaměřením na rodinu a děti, obecnou úctu 
k životu“. 

St#edisko Investi�ní zprost#edkovatel
Společnost Energeia, o. p. s., je od 23. 11. 2005 držitelem „Osvědčení o registraci“ investičního 
zprostředkovatele (viz výše). Osvědčení opravňuje k poskytování investiční služby přijímání a pře-
dávání pokynů, týkajících se investičních cenných papírů, nebo cenných papírů vydaných fondem 
kolektivního investování.
 V rámci této činnosti byla 30. 10. 2006 uzavřena další smlouva o zprostředkování, a to s UBS 
(Luxembourg) S. A. Niederlassung Österreich, z důvodů výhodnějších podmínek pro klienty. 
Finanční plnění z nově podepsané smlouvy se v příjmech společnosti projeví až v roce 2007. 
 Dosavadní platné smlouvy o zprostředkování jsou uzavřeny s Raiff eisenbank, a. s., BH Secu-
rities, a. s.
 Příjem z plnění z těchto smluv přesáhl v roce 2006 částku 9,5 mil. Kč. Z jiného pohledu je však 
třeba zdůraznit určitou nevýhodu těchto příjmů; spočívá v tom, že se jedná o podnikatelskou 
činnost v rámci tzv. doplňkových činností, která podléhá dani z příjmu. Obecně prospěšná spo-
lečnost není zdaňována jako celek, ale po jednotlivých činnostech, takže středisko 02 v letošním 
roce odvede na dani z příjmu částku téměř 2 mil. Kč!
 Tento způsob zdanění obecně prospěšných společností v dikci zákona o dani z příjmů vnímá-
me jako nekorektní. Zakladatelé ani statutární orgány se na hospodářském výsledku společnosti 
podílet nesmějí a zaměstnanci mohou pobírat jen mzdu, která odpovídá průměrné výši platu; 
statutární zástupci ani dozorčí rada nemají nárok ani na minimální mzdu, přitom statutární orgán 
takto velké společnosti je časově značně vytížen a nese velkou zodpovědnost. 
 Klademe si otázku, proč se stát na hospodářském výsledku může podílet na úkor poslání, 
které společnost plní? V tomto smyslu uvažujeme iniciovat novelizaci příslušného zákona. 

Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2006
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St#edisko MVE Št�tí
Aktuální rozpracovanost projektu ve zkratce
První investiční akcí společnosti Energeia je budoucí obnovitelný zdroj fi nančních prostředků 
k fi nancování obecně prospěšných činností – malá vodní elektrárna na stávajícím jezu Štětí-Račice 
na dolním toku Labe (říční kilometr 91,580).
 Celkový objem investic činí cca 700 mil. Kč bez DPH, předpokládaná roční výroba elektrické 
energie činí v průměru 32 GWh, což při současných výkupních cenách odpovídá částce cca 
75 milionů korun.
 Pokud jde o fi nanční krytí projektu, budeme žádat o grantovou podporu z Operačního progra-
mu životního prostředí EU ve výši 30–40 %, zbylou část zajišťujeme kombinací komerčního úvěru 
a vlastních prostředků.
 V roce 2005 získala společnost Energeia pravomocné územní rozhodnutí. Počátkem roku 
2006 nabyla právní moci všechna potřebná stavební povolení a stavební práce začaly realizací 
připojení budoucí MVE na distribuční síť ČEZu. 
 V roce 2007 nás čeká náročný proces výběru zhotovitele stavební a technologické části elekt-
rárny, registrace žádosti o dotaci a zahájení stavby.

Stav projektu k registraci žádosti o dotaci podle implementačního dokumentu „Operační 
program Životní prostředí“
Vzhledem k pokračující nepřipravenosti České republiky na implementaci evropských fondů, 
neměla společnost Energeia jinou možnost, než hradit veškeré náklady, související s přípravou 
uvedené investice, z vlastních prostředků. 
 V době uzávěrky této výroční zprávy je Implementační program OP ŽP teprve ve schvalovacím 
řízení v Bruselu! Termín výzvy k předkládání a registraci žádostí dosud není znám.
 Implementační dokument OP ŽP stanovuje způsobilost nákladů až po registraci příslušné 
žádosti o dotaci na Státním fondu životního prostředí. To by přivodilo dvouleté zdržení realizace 
investice a při zvyšování cen ve stavebnictví a strojírenství značný nárůst celkové pořizovací ceny; 
následně, že celková pořizovací cena překročí kritérium 25 miliónů EUR; to by znamenalo kom-
plikovanější schvalovací proces dotace v Bruselu, zas další prodražení díla, nemluvě o ušlém zisku 
z výroby atd.
 Přestože projekt MVE Štětí byl z pohledu dotace už projednáván a doporučován jak na úrovni 
Ústeckého kraje, tak na úrovni Národní pracovní skupiny pro FS, nemůže být k těmto skutečnos-
tem zpětně přihlédnuto, neboť Fond soudržnosti bude nahrazen právě OP ŽP a vše musí proběh-
nout znovu od začátku.

Letecký snímek jezu Štětí-Račice, na pravém břehu prostor k vybudování MVE
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Přehled nákladů na přípravu a dílčí realizace MVE Štětí, které již nemohou být zpětně způsobilými výdaji k dotaci 
z OP ŽP a současně nejsou předmětem výběru zhotovitele (výdaje před registrací žádosti o dotaci)

Pořízení územního rozhodnutí 5 800 000

Projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele 4 830 000

Projektová dokumentace pro stavební povolení k připojení MVE na síť ČEZ Distribuce, a. s. 190 000

Projektová dokumentace prováděcí k připojení MVE na síť ČEZ Distribuce, a. s. 80 000

Fyzikální model říčního profi lu a objektu MVE na VUT Brno 1 070 000

Mandátní smlouva se STAR, a. s., o přípravě původní žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti 90 000

Mandátní smlouva se STAR, a. s., o přípravě nové žádosti o dotaci z OP ŽP 480 000

Mandátní smlouva s PVJ consult, a. s., o přípravě projektu do fáze stavebního povolení 850 000

Mandátní smlouva s PVJ consult, a. s., o odborné organizační a technické pomoci 
na celý průběh stavby až do uvedení MVE do trvalého provozu

6 900 000

Pronájem pozemků od Povodí Labe, a. s. (odhad do dokončení stavby) 2 000 000

Zhotovení energetického auditu a studie proveditelnosti od SEVEN, o. p. s. 200 000

Realizace stavby připojení MVE na síť ČEZ Distribuce, a. s. 4 500 000

Srovnávací matematický 2D model proudění v profi lu MVE Štětí 69 000

Břemena a odkupy pozemků na kabel od fyzických osob 1 450 000

Mandátní smlouva s Wero Group, a. s., o organizaci výběru generálního zhotovitele 
investice

250 000

Celkem 28 759 000

Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2006

Hydraulický model části koryta Labe v perspektivě leteckého snímku
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Podélný řez hydraulickým profi lem MVE Štětí
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Podrobněji k přípravě investiční akce v roce 2006

→ K 15. 3. 2006 si Energeia, o. p. s., pronajala od správce vodního toku Povodí Labe, a. s., 
pozemky v potřebném rozsahu budoucího staveniště. Současně byla uzavřena budoucí smlouva 
o odkupu zastavěné části pozemků po zaměření hotové elektrárny, včetně práv k užívání přístu-
pových cest apod. Cena ročního pronájmu je 560 tis. Kč bez DPH.

→ 28. 6. 2006 objednala Energeia, o.p.s., u společnosti SEVEN, o. p. s. (Střediska pro efektivní 
využívání energie), energetický audit a studii proveditelnosti. Cena obou studií byla 200 tis. Kč.

→ Součástí dodávky projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr 
zhotovitele ze strany generálního projektanta Pöyry, a. s., Brno, byla také stavba fyzikálního hyd-
raulického modelu koryta Labe s pilířem mostu u MVE Štětí a objektem MVE Štětí v měřítku 1:50 
ve spolupráci s VUT Brno, Fakultou stavební. Účelem modelování byl hydraulický výzkum nátoku 
a výtoku MVE. Ve stejném smyslu byl také vypracován matematický srovnávací  2D model. Výzkum 
prokázal jednoznačně zkušenosti projektanta a pomohl v dalším vylepšení proudových poměrů 
v nátokové části MVE, což je podstatný předpoklad pro maximální využití účinnosti instalovaného 
soustrojí dvou kaplanových turbín s průměrem oběžného kola 5,1 m.

→ 26. 9. 2006 uzavřela Energeia, o. p. s., novou smlouvu s PVJ consult, a. s., o odborné, orga-
nizační a technické pomoci při výstavbě MVE Štětí. Tato smlouva nahradila původní smlouvu 
mandátní s celkovým plněním 850 tis. Kč, jejíž platnost skončila k 30. 9. 2006. Nová smlouva řeší 
zastupování investora v odborných, technických, správních a organizačních věcech při pokračo-
vání příprav investice, zastupování investora ve všech řízeních, včetně zajišťování dalšího spolu-
fi nancování prostřednictvím komerčního úvěru. Předmětem smlouvy je dále technický dozor 
investora při realizaci stavby až po její dokončení, zastupování při zkušebním provozu MVE, při 
její kolaudaci až po uvedení do trvalého provozu. Celkové plnění smlouvy v částce 6,9 mil Kč 
je rozloženo do tří let.

→ Příprava investice dále pokračovala vydáním stavebního povolení na část stavby MVE – „Při-
pojení MVE na síť ČEZ Distribuce, a. s.“. Na základě toho objednala Energeia, o. p. s., zhotovení 
prováděcí dokumentace na tuto část stavby, a to u RP Technik Lovosice. 

→ 24. 10. 2006 uzavřela Energeia, o. p. s., novou mandátní smlouvu se STAR, a. s., agenturou pro 
implementaci evropských fondů. Tato smlouva nahradila smlouvu původní ze dne 1. 11. 2004, 
jejímž cílem bylo připravit a projednat žádost o dotaci z Fondu soudržnosti v rámci implemen-
tačního období do roku 2006. Žádost byla agenturou připravena, v krajské i národní pracovní 
skupině projednána, ale pracovní skupina pro FS při MŽP o dalším doporučení žádosti nehla-
sovala a přesunula ji na období 2007–13 s tím, že pro daný typ projektů v oblasti OZE bude na 
období 2007–13 zpracován nový implementační dokument s novou metodikou hodnocení pro-
jektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Celkové plnění smlouvy je stanoveno na částku 480 tis. Kč 
za úspěšné vyřízení žádosti. Plnění této smlouvy z důvodu pokračující nepřipravenosti ČR, jak je 
výše uvedeno, dosud nemohlo nastat.

→ 5. 12. 2006 byla uzavřena smlouva o dílo na dodávku stavby „Připojení MVE Štětí na síť 
ČEZ Distribuce, a. s.“ s Argo Automatizace, s. r. o., Brno. Celkové plnění smlouvy obnáší částku 
4 504 566 Kč bez DPH. Stavba představuje 180 m dlouhý řízený protlak pod Labem a cca 3 km 
kabelového vedení 22 kV k místu připojení budoucí MVE. Dnes je tato část stavby MVE již dokon-
čena.

V době redakční uzávěrky výroční zprávy konstatujeme, že Energeia, o. p. s., je z technického, 
správního i fi nančního pohledu připravena k realizaci stavby, má taktéž připravenou kompletní 
dokumentaci pro výběr zhotovitele, včetně technických a obchodních podmínek, v souladu s plat-
ným zákonem o veřejných zakázkách, a čeká na výzvu k předložení žádosti o dotaci z OP ŽP, aby 
mohla výběr zhotovitele zahájit. (Neboť také výběru zhotovitele musí podle OP ŽP předcházet 
výzva ze strany SFŽP ČR a následná registrace žádosti o dotaci!)

Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2006
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St#edisko D�tský hospic 
Historie projektu manželů Královcových – Nadačního fondu Klíček
Vzniku projektu Dětského hospice a Klíčku předcházelo několik let osobního kontaktu s dětmi 
v nemocnici, který vedl jeho zakladatele k poznání, jak nesmírně důležité jsou pro nemocného člo-
věka i zdánlivě obyčejné věci: možnost být s někým, koho máme rádi a kdo má rád nás, procházka 
v lese, posezení pod stromem, kontakt se zvířaty, radost z toho, že je hezký den, že člověka zrovna 
nic nebolí a může si dát něco dobrého k snědku – prostě všechno to, co nám zdravým připadá 
často tak samozřejmé, že se z toho zapomínáme radovat.
 Původním cílem manželů Jiřího a Markéty Královcových, zakladatelů Klíčku, bylo zřídit na ven-
kově otevřený dům se zahradou, kam by mohly přijíždět vážně nemocné děti, jejich rodiny a přá-
telé – v průběhu náročné léčby i po jejím ukončení. Dům by nabízel příležitost k odpočinku i tvůrčí 
práci. Přáli si, aby byl místem, kde by lidé mohli nabírat novou sílu a kde by jim bylo dobře .
 Mnoho dětí, se kterými se v nemocnici seznámili, skončilo svoji pozemskou pouť. Díky nim si 
uvědomili, jak je důležité věnovat pozornost i těm, u nichž léčení v nemocnici nebylo úspěšné. 
Ve snaze pomoci dětem a jejich rodičům na tomto těžkém úseku cesty začaly ve světě vznikat dět-
ské hospice. Původní představa domu na venkově se tak rozšířila o rozměr hospicové péče.
 Na sklonku léta 1997 dostal Klíček darem starou vesnickou školu se zahradou v Malejovicích, 
v krásné přírodě středního Posázaví. Dětský hospic se tedy buduje právě tam. V roce 2004 skon-
čila náročná rekonstrukce staré školní budovy. Ta začíná sloužit rodinám s relativně soběstačnými 
dětmi (tedy takovými, které nevyžadují intenzívní ošetřovatelskou péči) a v mnoha ohledech se 
blíží prvotní představě otevřeného domu. V roce 2006 se ve spolupráci se společností Energeia 
již začalo s přípravami projektu stavby ošetřovatelské jednotky, která bude schopna nabízet také 
intenzívní ošetřování a plnou paliativní péči, včetně možnosti péče terminální.
 Pro pohodu nemocných dětí je možné udělat mnoho už při pobytu v nemocnici. Jedním 
z největších trápení bývá odloučení od rodičů. Nadační fond Klíček se proto také snaží, nyní ve 
spolupráci se společností Energeia, přispět k tomu, aby s dětmi v nemocnicích mohli být i jejich 
rodiče.
 V nemocnicích prokazuje dětem velkou službu také herní práce (playwork), v zahraničí 
propracovaná jako speciální obor. Lidé této profese mimo jiné připravují hospitalizované děti – 
ve spolupráci s jejich rodiči – na chystané zákroky a vysvětlují jim postup léčby. Naší snahou je 
napomoci tomu, aby se herní práce rozšířila i v našich nemocnicích a aby zde začali působit také 
laičtí dobrovolníci.
 (S využitím informačních materiálů vydaných Nadačním fondem Klíček)

S projektem Klíčku jsme se s manželkou blíže seznámili již v roce 2001, tedy ješ-
tě dost dlouho před nápadem založit společnost Energeia. V té době jsme se již 
zabývali myšlenkou nového způsobu fi nancování neziskových aktivit prostřednic-
tvím investic, které se po svém zprovoznění mohou stát fi nančním zdrojem trvale 
obnovitelným. 
 Projekt Klíčku nás hluboce zasáhl. K dětem jsme měli vždy velmi blízko. Sami 
máme početnou rodinu. Děti jsou pro nás v našem životě, bez nadsázky, osobním 
zjevením, čímsi, co zcela změnilo náš dosavadní způsob života a co inspirovalo 
náš nový pohled na spoustu věcí, na víru a celý svět a jeho smysl v hlubokých 
souvislostech.
 Projekt Klíčku byl pro nás současně novým praktickým vyjádřením na ces-
tě k vědomí souvislostí – k dosud jen myšlenkově defi novanému projektu, který 
si také již mnoho let hledal svou konkrétní podobu realizace a jehož obsahem 
a posláním je nové nahlížení na způsob poznávání světa.
 Uchopení a realizace myšlenky projektu manželů Královcových, taktéž pro-
střednictvím uvažování v souvislostech, nejenže zapadal do našeho konceptu, ale 
nesmírně ho obohatil; i to byl zřejmě důvod k jeho společnému uskutečňování 
v rovině praxe. 

Marek a Jana Černočtí – zakladatelé společnosti Energeia
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Vizualizace ošetřovatelské jednotky dětského hospice z perspektivy

Stavba opěrné zdi Svépomocná rodičovská ubytovna v dětské fakultní 
nemocnici v Motole  

Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2006
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Letní tábor, osvěžení v úmorných vedrech
Foto © Will Geurds
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Činnosti střediska Dětský hospic v roce 2006

10. 1. 2006 rozhodla správní rada o uzavření obecné smlouvy o spolupráci mezi Energeia, o. p. s., 
a Nadačním fondem Klíček. Tak byla právně deklarována praktická součinnost obou organizací při 
společném poslání a projektu stavby dětského hospice v Malejovicích u Uhlířských Janovic (KH). 
U společnosti Energeia je tato příbuznost cílů popsána v čl. IV., bodě 1, a čl. V., bodě 1. Zakládací 
listiny – „Služby v oblasti humanitární, výchovné a zdravotně-sociální péče se zaměřením na rodi-
nu a děti“.

V rámci této dohody zaměstnala společnost Energeia na tomto středisku postupně 3 pracovníky:
Radek Nohál 
je koordinátorem společných projektů s Nadačním fondem Klíček a souvisejících činností, současně
vedoucím střediska.

Lenka Lando 
vykonává sociální práci v terénu, má na starosti svépomocnou ubytovnu pro rodiče hospitalizova-
ných dětí ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole.

Miroslav Sadílek
zajišťuje provozně-technické práce ve stávajícím objektu dětského hospice a koordinuje přípravné 
terénní práce v rámci plánované výstavby nové ošetřovatelské jednotky.

Počet pracovníků se v roce 2007 navýší podle požadavků na další rozvoj zdejších činností. 
Ve smyslu výše uvedené dohody obě zúčastněné organizace ujednaly uzavření další, navazující 
smlouvy o spolupráci na přípravě a realizaci stavby ošetřovatelské jednotky dětského hospice. 
Smlouva mimo jiné defi nuje budoucí vlastnictví nemovitosti a budoucí podíl Energeia na zajištění 
ošetřovatelského provozu. Energeia zainvestuje veškeré projektové přípravy, správní řízení a další 
činnosti, jejichž cílem je realizovat architektonické řešení, projekt pro územní a stavební řízení, 
následné získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tuto stavbu. O spolufi nancová-
ní samotné stavby bude následovat další smlouva v roce 2007.
 V této záležitosti uzavřela Energeia, o. p. s., smlouvu o dílo s Ing. arch. Vítem Polákem, který 
je autorem původního architektonického návrhu stavby. Smlouva o dílo zahrnuje vypracování 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a prováděcí dokumentace, zhotovení digitálních vizu-
alizací projektu a následný autorský dozor projektanta při výstavbě. Celková výše plnění smlouvy 
podepsané 19. 4. 2006 představuje částku 1,6 mil. Kč. 
 Na návrh ředitele společnosti rozhodla správní rada uzavřít souběžně smlouvu o technickém 
dozoru investora s fi rmou PVJ consult, a. s. Jejím obsahem je odborná poradenská, organizační 
a technická pomoc ve fázi přípravné a realizační, včetně kolaudace a uvedení do provozu. Celková 
výše plnění smlouvy z 30. 4. 2006 představuje částku 550 tis. Kč.
 V létě 2006 se společnost Enegeia také poprvé aktivně zapojila do spolupořádání letního 
ozdravného tábora dětí po náročné nemocniční léčbě. Na organizaci těchto táborů se už od 
roku 1992 společně podílejí Nadační fond Klíček, Sdružení Klíček a turistický oddíl mládeže TOM 
Klíček. Tábory jsou otevřené nejen bývalým či současným dětským pacientům, ale také jejich přá-
telům, sourozencům a rodičům. Často se jich účastní i rodiče dětí zemřelých a pozůstalí sourozen-
ci. Operativní investicí společnosti Energeia, učiněnou v mimořádně příhodný čas, kdy vrcholila 
vlna úmorných veder, bylo zakoupení venkovního bazénu o rozměrech 3x5 m krátce před začát-
kem tábora. Investice byla schválena správní radou Energeia. Bazén bude sloužit nejen letním 
táborům, ale sezónně vždy při respitních pobytech dětí. Provoz zabezpečují pracovníci střediska.
 Společnost Energeia se aktivně účastní také na výrobě informačních a propagačních materiálů 
o Dětském hospici a souvisejících aktivitách; konkrétně na vydávání informačního bulletinu „Sviž-
ník“ a vydání barevné skládanky se souhrnnou informací o službách nabízených respitní částí 
dětského hospice. Skládanka stručně obeznamuje i s plány na stavbu ošetřovatelské jednotky. 

Na podzim 2006 se Energeia podílela na terénních úpravách okolí stávající budovy, na stavbě 
opěrné zdi (kamenného tarasu) v sesunujícím se svahu za ní a tamtéž na opravě stodůlky, která 
bude sloužit jako dílna a letní kuchyně.

Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2006
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Příprava na mši svatou...   
Foto © Jiří Pulec

Sestra Frances Dominica zakladatelka prvního dětského hospice na světě... 
Foto © Jiří Pulec
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Mimořádným dnem se pro nás všechny stal 1. říjen 2006, kdy byl v rámci „Dne otevřených dveří“ 
v respitní části dětského hospice slavnostně položen základní kámen ošetřovatelské jednotky. 
Vzácným hostem, jemuž připadl čestný úkol poklepání základního kamene, byla řádová sestra 
Frances Dominica, zakladatelka prvního dětského hospice na světě Helen House v Oxfordu. 
Slavnost završila mše svatá za zdar celého díla, sloužená královéhradeckým biskupem, Mons. 
Dominikem Dukou, o hudební doprovod se postaral dětský pěvecký sbor Klíček z Chrudimi. 
Na louce byly vytýčeny základy budoucí stavby ošetřovatelské jednotky dětského hospice, 
v každém rohu se vznášel balónek, místo kostelních lavic skvěle posloužila, hlavně všem přítom-
ným dětem, nemocniční lůžka. Pro děti byly připraveny také rozmanité aktivity: navlékání korálků, 
pletení náramků, soutěže o ceny, jízda na koni… Nezapomněli jsme ani na dospělé návštěvníky,
všichni měli možnost prohlídky rekonstruované školy – respitní části dětského hospice, kde 
k pohodové atmosféře přispěla cimbálová muzika Studánka z Prahy pod uměleckým vedením 
J. Žigmunda. Ve stanu na louce byl při malém občerstvení čas na prostudování plánů a vizualizací 
ošetřovatelské jednotky hospice, prezentaci připravil Ing. arch. Vít Polák.

 24. 11. 2006 bylo příslušným stavebním úřadem v Uhlířských Janovicích vydáno pro stavbu 
ošetřovatelské jednotky územní rozhodnutí. 

St#edisko TV NOE
Nejúčinnějším informačním prostředkem je dnes bezpochyby televizní vysílání. Ani my se bez tele-
vizního média neobejdeme – současně však potřebujeme ideově a komerčně nezávislý prostor. 
Ideální by bylo provozovat vlastní televizní program.
 V průběhu roku 2005 jsme zvažovali možnost ucházet se o udělení licence na provozování 
samostatného celoplošného digitálního televizního kanálu. Naděje, že bychom splnili včas všech-
ny požadované podmínky a uspěli v konkurenci zavedených mediálních společností, byla mizi-
vá. Problém byl i v naší fi nanční nedostatečnosti pro samostatný televizní projekt. Správní rada 
Energeie proto počátkem roku 2006 konstatovala, že větší naději na úspěch může mít snaha najít 
mezi zájemci o udělení digitální vysílací licence partnera, který má stejně jako my ambice vytvořit 
nekomerční program a je v přípravách na vysílání dále; uzavřít s ním pak smluvní dohodu na bázi 
partnerské spolupráce a podílet se na programu jedné vysílací licence.
 Takový partner nás v únoru 2006 dokonce sám oslovil. Byla to společnost Telepace, v tu dobu 
již držitelka televizní licence na satelitní vysílání TV NOE. S touto společností jsme vzápětí zahájili 
jednání o možné spolupráci. 
 Jednání byla zakončena 20. března podpisem smlouvy o spolupráci. 

„…smluvní strany deklarují svoji vůli touto smlouvou o vzájemné spolupráci, při 
dále popisovaných činnostech, realizovat obecně prospěšné mediální aktivity pro 
širokou veřejnost prostřednictvím televizního vysílání ve vzájemné součinnosti 
společně.
 …v možných navazujících širších souvislostech tvořit produkci populárně 
vědeckou, výchovnou a vzdělávací, vycházející z poznatků humanitních i přírod-
ních věd, z kultury, náboženství a umění, pro vzájemný dialog a společné hledání 
smyslu, obecně šířit poznání prohlubující osobnost člověka v duchovním a morál-
ním rozměru.
 K podrobnějšímu popisu těchto společných mediálních činností v rámci televiz-
ního vysílání bylo vytvořeno společné programové prohlášení, které šířeji a hlou-
běji vyjadřuje charakter a budoucí tvář televizního vysílání.“

Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2006
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Energeia získala touto smlouvou o spolupráci 50% vlivu v daném satelitním vysílacím kanálu, 
vzhledem ke plnění následujících sjednaných podmínek:
→ na dobu určitou si pronajala prostory v budově Telepace v Ostravě s fi nančním plněním předem
 ve výši 1,7 mil. Kč
→ pronajala si také prostory v rádiu Proglas v Brně
→ zakoupila techniku k vybavení pronajatých prostor – televizních studií, v potřebném rozsa-
 hu k zajištění výroby tv programů a v rozsahu odpovídajícím vysílacímu schématu a udělené
  licenci. (Cena pořízeného vybavení dosáhla částky 11,6 mil. Kč, nákup byl ze 70% úvěrován
  prostřednictvím České spořitelny, a.s., za velmi výhodných podmínek – úrok PRIBOR + 0,4%)
→ zakoupila a poskytla studiím 3 osobní vozy Peugeot Partner
→ zakoupila doplňující technické vybavení pro animaci a střih
→ zaměstnala 7 pracovníků
→ uhradila část provozní režie studií

Roční průběžné režijní výdaje na spolupráci s TV NOE přesáhly částku 3 mil. Kč. Tímto krokem 
umožnila Energeia společnosti Telepace realizaci jejího televizního projektu, takže v květnu 2006 
TV NOE skutečně zahájila vysílání. 
 Po roce vysílání však musíme konstatovat, že společnost Telepace nebyla na projekt televize 
po mnoha stránkách náležitě připravena. TV NOE se profi luje jako nábožensky orientovaný 
televizní kanál, oslovující úzkou skupinu diváků, která ve střednědobém horizontu nedosahuje 
původně předpokládaného potenciálu fi nanční podpory. Obsah vysílání také zatím neodpovídá 
obsahu společného programového prohlášení, smyslu a poslání společnosti Energeia. Výrazně 
nábožensky orientovaný obsah vysílání je v kolizi s kodexem našich činností. (Viz výše, oddíl II.)
 Držitel licence, společnost Telepace neměla k realizaci takového programového schématu 
potřebné zázemí a fi nanční podmínky a není v jejích silách si je vytvořit samostatně, bez pomo-
ci fi nančně silného partnera. Produkce televizních pořadů společností Energeia v širším měřítku 
nebyla v nejbližších letech plánována s ohledem na jiné priority – stavba MVE Štětí a dětského 
hospice. 
 Ze strany Energeie bylo cílem smlouvy o spolupráci vytvoření podmínek pro budoucí vysílací 
prostor. Pokud projekt TV NOE v nadcházejícím období nezíská vlastní životaschopnost, nebude 
v možnostech Energeie ho podržet.

St#edisko Energeia Production
Založení Energeia Production
V reakci na uvedenou situaci se správní rada proti původním plánům rozhodla vytvořit vlastní 
tvůrčí skupinu pro výrobu videoprogramů a televizních pořadů – i s vědomím, že v nejbližších 
letech nebude mít dostatek prostředků k realizaci rozsáhlejší tvorby. Smyslem tohoto rozhodnutí 
je včasná profi lace kvalitní dramaturgické koncepce, směřující k vědomí souvislostí.
 Návazně si Energeia zažádá o živnostenské oprávnění: „Výroba, rozmnožování, nahrávání 
a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů“.
 Oslovili jsme známé osobnosti dokumentární tvorby a začali diskutovat hlediska uvedeného 
projektu. Zvažovali jsme, kdo by převzal úlohu vedoucího tvůrčí skupiny, jehož náplní práce by 
bylo, mimo jiné:
→  vytvoření dramaturgické koncepce 
→  vytváření dramaturgie jednotlivých fi lmů
→  zajišťování tvorby fi lmů
→  personální činnosti v rámci tohoto střediska
→  sledování možností získávání tuzemských a zahraničních hotových fi lmů
→  sledování a informování mandanta o možnostech získávání grantů na fi lmové projekty

Na základě výběru z více uchazečů a následného rozhodnutí správní rady se jím stal pan Petr 
Zrno.
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Cíle Energeia Production na mediálním trhu
Refl ektujeme hledání styčných bodů a průniků mezi jednotlivými oblastmi poznání – svět v překva-
pivých souvislostech. Z této refl exe vychází tvorba našich vlastních i volba převzatých dokumentů, 
publicistiky populárně-vědecké, výchovné a vzdělávací k posilování společenského dialogu a také 
individuálního tázání po smyslu dění. Produkce Energeia Production zprostředkuje pohled na svět, 
vycházejíc jak z tradic evropské racionality a její snahy o exaktnost, tak z duchovního dědictví 
Evropy a výzev úcty k životu. 
 Energeia Production propojuje organizačně i ekonomicky již existující nekomerční projek-
ty a navazuje spolupráci se zahraničními produkcemi a institucemi, které sledují obdobné cíle. 
Ovšem sebelepší návrhy mohou jen stěží navodit nápravu, pokud se od začátku nesoustředí na 
věci konkrétní, zaměřené i na detail; pokud se nevztáhnou k celku prostřednictvím výmluvné jed-
notlivosti a skrze účinnost jejího svědectví; pokud se neobrátí více k člověku a méně k „lidstvu“ 
– zkrátka více k tomu, čeho se všichni dotýkáme, a méně k tomu, co nejde uchopit. 
 Smysl a znaménka dává světu vždy to, jak ho vnímáme a jak s ním podle svého vědomí zachá-
zíme. V tom tkví zodpovědnost médií, ke které se hlásí i Energeia Production. Posláním pořadů 
vytvářených naším tvůrčím týmem je integrace vědomí souvislostí do každodenního života. 

Další aktivity Energeia v roce ���
Aktivity ve Slovenské republice
Plánovaná spolupráce se slovenskou fi rmou MicroStep Bratislava v roce 2006 nepokračovala 
vzhledem k jejímu nezájmu o partnerství. Jiného partnera se v průběhu roku 2006 nepodařilo 
oslovit, z toho důvodu byl záměr založit dceřinou společnost ve SR a následně zde investovat do 
obnovitelného zdroje energie prozatím odložen.

Založení střediska 06 Fotovoltaika
Koncem roku 2006 se správní rada na návrh ředitele společnosti rozhodla začít připravovat pod-
mínky pro realizaci projektu v jiné oblasti obnovitelných zdrojů – přímé přeměny sluneční energie 
na elektrickou. 
 Záměrem je vytipovat vhodné lokality na Jižní Moravě, získat k pozemkům vlastnická práva 
a začít připravovat první pilotní projekt. 

Sponzorský pronájem vozidla Peugeot Partner
Na základě žádosti občanského sdružení CENAP (Centru naděje a pomoci) rozhodla správní rada  
pronajmout tomuto sdružení osobní automobil Peugeot Partner. Aktivity tohoto sdružení na pod-
poru rodiny a ochrany života jsou v souladu s posláním a cíli Energeie (viz. Zakládací listina).

Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2006
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IX.
Nejdůležitější ekonomické a personální údaje
podle účetní uzávěrky

Ro�ní ú�etní uzáv�rka, zhodnocení základních údaj( v ní obsažených
Účetní uzávěrka a výrok nezávislého auditora za rok 2006
Kompletní účetní uzávěrka za rok 2006 přezkoumaná správní radou a souběžně přezkoumaná 
a ověřená nezávislým auditorem, s připojenou zprávou nezávislého auditora, je přílohou č. 1 
výroční zprávy za rok 2006.

Výsledek hospodaření roku 2006

Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2006 (v tis. Kč)

hlavní činnost doplňková činnost celkem

výnosy 206 10169 10375

náklady před zdaněním 5472 1849 7321

daň z příjmů 1923 1923

hospodářský výsledek -5266 6397 1131

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že společnost v roce 2006 byla schopna ze svých výno-
sů dosažených v rámci doplňkové činnosti (zejména provize za investiční zprostředkování) krýt 
provozní náklady na hlavních činnostech (provozní náklady vyplývající ze spolupodílu na aktivi-
tách prováděných Nadačním fondem Klíček a dále náklady vyplývající ze spolupráce na projektu 
televize NOE). Dosažený zisk by měl být použit pro krytí obecně prospěšných cílů společnosti 
v následujících letech.

Zhodnocení vývoje majetku a závazků

Rekapitulace majetku a závazků za rok 2006 (v tis. Kč) – netto hodnoty

1. 1. 2006 31. 12. 2006 1. 1. 2006 31. 12. 2006

investice - nemovitosti 2366 18009 vlastní zdroje 23337 45334

investice - movitosti 48 9991 dlouhodobé závazky 0 7713

pohledávky z prov. č. 584 1153 krátkodobé závazky 284 8219

likvidní prostředky 20521 31503 ostatní pasiva 0 1561

ostatní 102 2171

aktiva celkem 23621 62827 pasiva celkem 23621 62827

Jak je z tohoto přehledu zřejmé, společnost vykazuje vysoce stabilní fi nanční pozici, která se vyzna-
čuje relativně nízkou úrovní zadluženosti, což souvisí zejména s tím, že se probíhající investice 
daří krýt zejména z přijatých účelových darů. Také z hlediska likvidity je zřejmé, že společnost je 
schopna pokrýt ze svých likvidních prostředků (peněžní prostředky a fi nanční prostředky zhodno-
cované formou půjčky u společnosti BH Securities) své veškeré závazky.



26 | Energeia o. p. s. | Výroční zpráva za rok 2006

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Příjmy za rok 2006:
Celkové příjmy za rok 2006 činily cca 39 mil. Kč, z toho významné položky:
 dary na investiční účely     20 866 tis. Kč
 účelový dar na krytí nájemného    1 700 tis. Kč
 provize na základě sml. o inv. zprostředkování  8 781 tis. Kč
Vlastní zdroje fi nancování celkem    31 347 tis. Kč
Dlouhodobý bankovní úvěr (cizí zdroje)   8 099 tis. Kč

Výdaje za rok 2006:
Celkové výdaje za rok 2006 cca 29 mil. Kč, z toho významné položky:
 výdaje na inv. přípravu pro výstavbu MVE Štětí  9 107 tis. Kč
 výdaje na projekty na výstavbu dětského hospice  524 tis. Kč
 výdaje na pořízení majetku (vybavení) TV studií    11 571 tis. Kč
 výdaje na mzdy, včetně soc. a zdr. pojištění   2 680 tis. Kč
 výdaj na nájemné nebytových prostor Ostrava   1 700 tis. Kč
 výdaje na leasing vozidel     941 tis. Kč
 splátky dlouhodobého úvěru   414 tis. Kč

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
Cizí zdroje krytí – dlouhodobý bankovní úvěr na krytí vybavení TV studií 8 099 tis. Kč, smlouva
o úvěru uzavřena s Českou spořitelnou, a. s., výše dluhu k 31. 12. 2006 činila 7 685 tis. Kč, 
sjednány pravidelné měsíční splátky ve výši 69 tis. Kč s poslední splátkou v březnu 2016.
Vlastní zdroje krytí – peněžní dary za rok 2006 v celkové výši 22 566 tis. Kč a provize na základě 
smlouvy o investičním zprostředkování za rok 2006 ve výši 8 781 tis. Kč.

Stav a pohyb majetku, vlastních zdrojů a závazků – nejzásadnější položky
Investice
Projekt „MVE Štětí“
→ Celkový objem nedokončených investic 16 926 tis. Kč (projekty, pozemky)
Projekt „Spolupráce na projektu TV NOE“
→ Vybavení TV studií v hodnotě 11 571 tis. Kč
Projekt „Dětský hospic Malejovice“
→ projekty na výstavbu – investice v hodnotě 524 tis. Kč
Pohledávky – jiné pohledávky – půjčka BH Securities 22 651 tis. Kč (likvidní prostředky)
Jiná aktiva – časově rozlišené leasingy a nájemné nebytových prostor celkem 2 171 tis. Kč
Vlastní jmění – peněžní dary na investice 44 839 tis. Kč, vklad zakladatelů 10 tis. Kč
Bankovní úvěr – bankovní úvěr – 7 685 tis. Kč, rozdělen na dlouhodobý bankovní úvěr 6 854 tis. Kč
a krátkodobý bankovní úvěr 831 tis. Kč – splatný do 1 roku

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, 
pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu)

Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb: 4 706 tis. Kč
Náklady pro plnění činností doplňkových:   797 tis. Kč
Náklady na vlastní činnost:     1 818 tis. Kč
Celkové náklady za společnost    7 321 tis. Kč

Účetní uzávěrka
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Údaje o zaměstnancích
→ průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců  13
Členění podle kategorií:   
 THP         4
 Provozní pracovníci       1
 Ostatní       8

→ osobní náklady      2 659 tis. Kč
Členění podle kategorií:
 THP           806 tis. Kč
 Provozní pracovníci        185 tis. Kč
 Ostatní      1 668 tis. Kč

Odměny členům statutárních orgánů
V souladu se zákonem nejsou odměny vypláceny a vedlejší požitky nejsou poskytovány.

Zhodnocování volných peněžních prostředků
Celková suma zhodnocovaných prostředků dosáhla k 31. 12. 2006 částky 22,65 mil. Kč.
Tato částka je účetně vedena jako „jiné pohledávky“. Jedná se o půjčku, jejímž prostřednic-
tvím dochází ke zhodnocování volných peněžních prostředků; uzavírá se vždy na 2 měsíce, jedná 
se o likvidní prostředky. Zhodnocování formou půjčky probíhá na základě komisionářské smlouvy 
a rámcové smlouvy o reverzních repooperacích s BH Securities, a. s., v garantované úrokové výši 
4,50%.
Půjčka je zajištěna formálně vlastněnými zastavenými akciemi ČEZ.
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Účetní uzávěrka
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X.
Výhled činností v roce 2007

Realizace plánované změny image společnosti
Zakladatelé a statutární vedení společnosti se na začátku roku 2007 shodli na nutnosti změnit 
grafi ckou image společnosti – dát vytvořit nové logo Energeia a také navrhnout a vyrobit znělku 
pro Energeia Production. Nové logo má být jiné než od rutinních grafi ků a designerů. Nemáme 
na mysli rafi novaný grafi cký znak, zkratku provázející fi remní štít, ale miniaturu hlubší výpovědi 
o cílech, které Energeia sleduje. Pojem energeia znamená hybnost, činnost, uskutečnění; tato 
vnitřní dynamika jevů se neprojevuje naráz. Miniatura má být uměleckou nápovědí této podstaty, 
tušením příčiny a vývinu, jakým prochází každá živá bytost i celý vesmír od svého zárodečného 
tvaru. 
 S tímto novým logem a souladným image přichází již grafi cké zpracování této výroční zprávy 
za rok 2006, kterou držíte v ruce.

Nové webové stránky a jejich pravidelná aktualizace
V době redakční uzávěrky výroční zprávy byl současně dokončován nový obsah www.energeia.cz. 
Redakcí a pravidelnou aktualizací webových stran byl pověřen Mgr. Jan Slavotínek, Ph.D. nový 
pracovník, jehož úkolem je ve spolupráci se zakladateli a správní radou společnosti rozvíjet, 
precizovat a formulovat ideové koncepce společnosti (autorsky a redakčně se již spolupodílel  
na připravě a realizaci této výroční zprávy). Technicky webové stránky spravuje stávající před-
seda správní rady Jiří Královec.

Pokračování příprav a zahájení realizace stavby MVE Štětí
V roce 2007 by má být zahájena stavba samotné elektrárny. V době redakční uzávěrky této zprávy
vlastní Energeia, o. p. s.,  již všechna potřebná stavební povolení i tendrovou projektovou dokumentaci. 
Byla dokončena stavba vyvedení výkonu budoucí MVE na síť ČEZ Distribuce, a. s. 
 Uzavřeli jsme mandátní smlouvu na zprostředkování výběru generálního zhotovitele a man-
dátní smlouvu na správní vyřízení očekávané dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Na počátku roku 2007 nebyla Česká republika k implementaci evropských fondů stále ještě při-
pravena a prognózy nevypadají časově příznivě ani v tuto chvíli. 
 Odklad zahájení výstavby MVE a čekání na výzvu úřadů k předložení projektů pro jejich posou-
zení k dotaci by mohlo znamenat zdržení a následně zdražení investice vlivem růstu cen ve sta-
vebnictví a strojírenství. Jak už bylo řečeno, náklady na projekt by mohly překročit částku 25 mil. 
EUR, což by znamenalo posuzování dotační žádosti ne na národní úrovni, ale v Bruselu, tedy ještě 
větší zdržení a zdražení projektu – odhadem o desítky milionů Kč, o ušlém zisku nemluvě. 
 Pro státní správu by mělo být alarmující, že jsou tak navyšovány i výdaje z veřejných prostředků 
státního rozpočtu; růstem ceny investic souběžně narůstá suma dotace, která má náš projekt 
spolufi nancovat. Kromě toho hrozí i zvyšování úrokových sazeb.
 Při pohledu na politickou scénu se zdá, že to vadí pouze nám investorům. Zvyšování nákladů 
státu platí přece daňoví poplatníci a to se politiků přímo nedotýká! Nás investorů ovšem ano!
 Vedení společnosti proto rozhodlo zkusit zahájení stavby před registrací žádosti o dotaci, 
což lze jedině za předpokladu udělení výjimek – od Ministerstva životního prostředí a Státního 
fondu životního prostředí. Totiž:
 1. povolení zahájit výběr zhotovitele stavby před registrací žádosti o dotaci
 2. možnost následně uzavřít dodavatelské smlouvy a zahájit stavbu
Tato jednání budou však velmi obtížná.
 Období do získání dotace bychom překlenuli vyšším komerčním úvěrem s možností následných 
mimořádných splátek z pozdější přidělené dotace. Na požadavek zvýšení úvěrového podílu budou 
banky zřejmě požadovat i zvýšení kapitálové účasti investora z předpokládaných 10% na 15% 
i více. 
 Nepřipravenost ČR na implementaci evropských fondů nás stála už více než 20 mil. Kč v nákla-
dech, které nebude možno k dotaci zpětně uznat. Kdybychom však v přípravách nepokračovali, 
neměli bychom dnes ještě ani územní rozhodnutí!
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Příprava a realizace stavby ošetřovatelské jednotky dětského hospice
V roce 2007 bude na stavbu vydáno stavební povolení, bude připravena dokumentace pro výběr 
zhotovitele, prováděcí dokumentace a veškeré ostatní náležitosti k zahájení stavby.
Ve věci fi nancování této investice budeme rovněž usilovat o získání dotace.
Samotné zahájení stavby však budeme nuceni odkládat do úplného vyřešení fi nancování MVE Štětí 
s ohledem na problémy s implementací evropských fondů. 

Energeia Production
Problém se zdržením dotace a nejasností podmínek spolufi nancování MVE Štětí se v roce 2007, 
a zřejmě i v následujících dvou až třech letech, dotkne i plánovaných aktivit Energeia Production. 
Prostředky na realizaci televizních pořadů budou potud značně omezené. Pro rok 2007 počítáme 
jen s částkou 2 mil. Kč.  
 V rámci úspor se budeme snažit oslovovat především stávající producenty a nabízet podmínky 
ke koprodukcím, ovšem k dílům, která koncepčně zapadají do projektu „vědomí souvislostí“.
 V nejbližších letech se soustředíme hlavně na tyto kontakty, na precizaci dramaturgické koncep-
ce, na produkci sice omezenou, ale předjímající pilotní projekty…

Příprava projektu využití sluneční energie
Hydroenergetický potenciál je v České republice v podstatě vyčerpán. V rámci dalšího rozvoje 
investic do obnovitelných zdrojů energie, které by se následným provozem stávaly obnovitelnými 
zdroji fi nančních prostředků, máme v plánu zakoupit v roce 2007 dostatečnou výměru vhodných 
pozemků na jižní Moravě a připravit menší vzorový projekt přímého využití sluneční energie s mož-
ností jeho budoucího rozšiřování.

Zjednodušená verze rozpo�tu na rok ��*
A.  Finanční výdaje podle středisek
01 středisko Správní     1.640.000,- Kč
V předpokládaných výdajích je zahrnuto: vedení účetnictví, mzdy, pronájem prostor (sídlo společ-
nosti), právní poradenství, průběžný audit, leasing služebního vozu, telefony a internet, cestovné 
a silniční daň za všechna auta společnosti, ostatní provozní režie.

02 středisko Investiční zprostředkovatel   3.270.000,- Kč
V předpokládaných výdajích jsou zahrnuty: mzdy, mandátní smlouvy, cestovné, leasing na služební
vůz, telefony, internet a ostatní provozní režie, daň z příjmu z této činnosti za rok 2006 ve výši 1,9 
mil. Kč.

03 středisko MVE Štětí    33.470.000,- Kč
V předpokládaných výdajích jsou zahrnuty: mzdy, plnění z mandátních, nájemních a dodavatel-
ských smluv na přípravu, zajištění dotace, výběr zhotovitele a realizaci části stavby MVE Štětí 
v tomto roce.

04 středisko Dětský hospic   21.200.000,- Kč
V předpokládaných výdajích jsou zahrnuty: mzdy, plnění z nájemních, mandátních a dodavatel-
ských smluv na zajištění provozu respitní části dětského hospice a na přípravu a realizaci hrubé 
stavby ošetřovatelské jednotky dětského hospice, dále telefony, internet, leasing služebního vozu 
a ostatní režie. 

05 středisko Energeia TV NOE   3.240.000,- Kč
V předpokládaných výdajích jsou zahrnuty: mzdy, plnění z nájemních smluv, splátky a úroky z úvě-
ru na zakoupení techniky, leasing za služební vozidla, pojištění, cestovné a ostatní režie. 

Výhled činností v roce 2007
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06 středisko Fotovoltaika     5.360.000,- Kč
V předpokládaných výdajích jsou zahrnuty: mzdy, nákupy pozemků, plnění z mandátních a doda-
vatelských smluv, cestovné a ostatní provozní režie. 

07 středisko Energeia Production    3.000.000,- Kč
V předpokládaných výdajích jsou zahrnuty: mzdy, plnění z mandátních smluv, zakoupení technic-
kého vybavení, vytvoření nového loga společnosti a znělky produkční skupiny, náklady na výrobu 
pořadů, ostatní provozní režie.

Finanční rezerva       2.000.000,- Kč

Celkové výdaje společnosti v roce 2007 se předpokládají v částce 73,2 mil. Kč.

B.  Finanční krytí rozpočtu pro rok 2007
Suma zhodnocených prostředků k 31. 12. 2006   22,70 mil. Kč
Celkový zůstatek na účtech k 31. 12. 2006   8,13 mil. Kč
Plánované příjmy z investičního zprostředkování  7,10 mil. Kč
Plánované příjmy z darů      36,00 mil. Kč

Strukturu rozpočtu může, jak bylo uvedeno výše, v roce 2007 zásadně ovlivnit investice MVE 
Štětí, která má samozřejmě prioritu. Vedení společnosti Energeia proto zvažuje překlenutí zatím 
chybějící dotace z OP ŽP vyšším komerčním úvěrem s možností tzv. mimořádných splátek, pro-
střednictvím dotace, která by byla vyřízena později. Z toho důvodu je možné, že stavba ošetřo-
vatelské jednotky dětského hospice bude nuceně odložena a plánované prostředky přesunuty na 
spolufi nancování MVE Štětí.
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Záv�rem

Děkujeme za spolupráci …

všem sponzorům, přátelům i ostatním, kteří se rozhodli naše projekty pravidelně a trvale podpo-
rovat; děkujeme za aktivní obětavou a vstřícnou partnerskou spolupráci Nadačnímu fondu Klíček 
i dalším partnerům, včetně sympatizantů z řad veřejnosti, kteří se podílejí na postupné realizaci 
celého náročného díla. 

… a něco z moudré epiky

Ptali se kdysi starého mudrce, kde se naučil životní vytrvalosti. – „Za tu vděčím svému psovi,“ 
odpověděl jim. Když viděl jejich údiv a pochybnost, zkusil to blíže vysvětlit. „Můj pes jednou v noci 
spatřil v poli bílého králíčka. Rozběhl se do tmy za ním. Jak běžel kolem plotů vesnice, rozštěkali se 
všichni psi. A mnozí vyběhli ze vrat, byla jich nakonec celá smečka. Ale časem se jeden po druhém 
nespokojeně vraceli, jen můj pes běžel dál a dál… On totiž narozdíl od jiných opravdu viděl bílého 
králíčka…“
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Za Pektinou 944
538 03  Heřmanův Městec

tel.:  +420 469 630 116
fax:  +420 469 962 072
mobil: +420 608 028 435
energeia@energeia.cz
www.energeia.cz

Malejovice 22
285 04  Uhlířské Janovice

mobil: +420 775 204 109
 +420 774 028 435
 +420 774 407 541
klicek@klicek.org
www.klicek.org, www.detivnemocnici.cz
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