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...A přece tu stojíš, nepopiratelně, s tělem i s duší, s tělem modelovaným a tvarovaným 
čtyřmi miliardami let dějin života. A já se v údivu ptám sám sebe, v jaké vesmírné pohádce 
jsem se to ocitl, do jakého příběhu jsem vstoupil. Čím jsem starší, tím méně tomu všemu 
rozumím. Pane Bože! Proto neumím být ateistou: protože Ty jsi. Jenomže toto není Matrix, 
Ty jsi skutečně a Země s květinami také. Žijeme v nepochopitelném zázraku. Pokaždé, když 
se ráno na expedici v horách probudíme, nadechneme se kyslíku, který pro nás připravily 
rostliny, a podíváme se kolem sebe, měli bychom žasnout nad palčivou krásou nepravdě-
podobné přírody. A když potom do zorného pole přijde nejkrásnější dívka od Velkého třesku 
a konstatuje Dobré jitro, měli bychom padnout na kolena jako kdysi Petr a říct Bože, jsem 
člověk hříšný – proč jsi mě vložil do krásna Země?

Marek Orko Vácha – šesTá cesTA
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Informace o společnosti

Vznik a charakter společnosti

Obecně prospěšná společnost Energeia vznikla v roce 2003 a ztělesňuje etický a sociální rozměr podnikání. 
Obecně prospěšným společnostem je zákonem umožněno podnikat, tudíž vytvářet zisk. Proti jiným podni-
katelským subjektům je však veškerý vytvořený zisk reinvestován zpět do obecně prospěšných aktivit daných 
zakládací smlouvou společnosti. 

Reprezentujeme tedy formu neziskové organizace integrující v sobě prvky investičního podnikání (vodní elek-
trárna Štětí na Labi), sociální a charitativní pomoci (dětský hospic), odborného a následně populárního vzdě-
lávání – mediální práce.

Náš princip trvalé ekonomické udržitelnosti neziskových aktivit prostřednictvím investic do obnovitelných 
zdrojů energie byl pro svou inovativnost a životaschopnost oceněn prestižní celosvětově působící organizací 
Ashoka. Věříme, že se náš projekt může stát inspirací i jiným „sociálním podnikatelům“.

Směřování a podpora

Propojováním různých aktivit v rámci jedné organizace však neusilujeme jen o vytváření dlouhodobých zdrojů 
pro financování vlastních obecně prospěšných aktivit. Veškeré naše konání má jednoho společného jmenovatele 
– snahu o vědomí souvislostí. 

Celkovou filosofií, prací v sociální oblasti i svými mediálními, publikačními a vzdělávacími aktivitami chceme 
vytvářet příležitosti k tomu, aby lidé měli možnost nahlédnout svět v ucelenějším obraze. Hledáme proto 
styčné body a průniky: mezi poznáním a praktickým životem, mezi přírodními a společenskými vědami, mezi 
uměním a historií myšlení, mezi tradicí a dneškem.

Úsilí o „vědomí souvislostí“ přitom není ideologií, ale postojem, který naopak vliv různých ideologií účinně filtruje. 
Jsme přesvědčeni, že jeho prostřednictvím lze nejen směřovat k nové kvalitě poznání, ale současně také napomá-
hat přirozené soudržnosti různých kulturních světů, osobních postojů a tradic – což je dnes, v době, kdy Evropa 
obtížně hledá společné postoje a cíle, zvlášť důležité.

Vymezující kodex pro činnosti Energeia 

Společnost Energeia, o. p. s., zřízená podle platného znění § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně pro-
spěšných společnostech, je charakterem svých aktivit, dětskou hospicovou péči nevýjimaje, společností 
nenáboženskou, tzn. nemá za své priority činnosti spjaté se šířením náboženských myšlenek a neobrací 
se výhradně k jednotlivým konfesním společenstvím.

V propozicích vzdělávacího programu si jasně stanovuje za svůj cíl oslovovat širokou veřejnost. Duchovní 
povaha tohoto cíle spočívá v propojení zřejmých i nezřejmých souvislostí, utvářejících kulturní tradice.

V návaznosti na tradiční hodnoty pokládá Energeia za přednost svého programu zejména snahu sledovat 
věci nové, a to soustavně a ve všech oblastech – kultuře, vědě i filozofii – a důsledně dbát o prohlubování 
humanistické morálky projevované úctou k životu a podporou kvality a ochrany života ve všech jeho sta-
diích.

Zakládací smlouva a rozbor právní formy společnosti

www.energeia.cz/statut/index.html
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Představitelé společnosti

Zakladatelé

Zakladateli společnosti jsou manželé Jana Černocká a Marek Černocký, kteří přišli s myšlenkou nového 
pojetí neziskové organizace, definovali její poslání a rozhodli se pro pojmenování „Energeia“.
Zakladatelé a jejich právní nástupci na sebe berou odpovědnost za zachování myšlenky, jejího obsahu, 
smyslu a poslání, jak je formulováno v Zakládací smlouvě a Statutu společnosti. S tímto vědomím a v sou-
ladu s dikcí zákona zakladatelé vyhledávají partnery pro účelovou spolupráci a jmenují a odvolávají členy 
správní rady. 

Správní rada

Správní rada je statutárním a nejvyšším řídícím orgánem společnosti.
V roce 2008 bylo složení správní rady následující: 

Jiří Královec, DiS. 
předseda správní rady 

Ing. Daniel Raus
člen správní rady 

Mgr. Petr Jelen 
člen správní rady 

Ředitel společnosti

Tuto funkci vykonává, z rozhodnutí správní rady od 7. 12. 2003, zakladatel společnosti Marek Černocký.
Ředitel společnosti je podřízený správní radě a nadřízený všem vedoucím středisek, zabezpečuje běžný 
chod celé společnosti; navrhuje strategii; navrhuje svolání správní rady; předkládá programy jednání; 
navrhuje další kroky rozvoje; připravuje rozpočty, výroční zprávy; zastupuje společnost v jednáních atd. 
– k tomu je správní radou vybaven potřebnými pravomocemi.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 
Členové dozorčí rady v roce 2008:

Ing. Peter Turoci 
předseda

Ivan Summer 
člen 

Mgr. Radim Ucháč 
člen 
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Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce

Rozdělení Energeia, o. p. s., podle jednotlivých činností v roce 2008

01 středisko Správní
02 středisko Investiční zprostředkovatel
03 středisko MVE Štětí
04 středisko Dětský hospic
05 středisko TV NOE
06 středisko Fotovoltaika
07 středisko Energeia Production
08 středisko Pronájem movitého majetku

01 středisko Správní

Jeho úkolem je výkonné a správní zabezpečení chodu společnosti jako celku.
Řídí a koordinuje všechny činnosti ostatních středisek; zabezpečuje buď přímo, nebo prostřednictvím 
dodavatelů, veškeré administrativní úkony – účetnictví a personalistiku společnosti, právní a daňové pora-
denství, 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 koordi-
nuje veškeré smluvní dodavatelské a jiné vztahy. V náplni správního střediska je dále výkonné svolávání a 
organizace správních rad, formulace zápisů z jednání a rozhodnutí statutárních orgánů společnosti. 
Funkcí střediska je také zabezpečení a koordinace veškeré vnitřní a vnější komunikace, správa webových 
stránek a jejich průběžná aktualizace, příprava a realizace výročních zpráv a veškerá prezentace společ-
nosti navenek.
Správní středisko navrhuje strategii dalšího rozvoje, v reflexi aktuálního vývoje a změn okolností může dát 
podněty k úpravě Zakládací smlouvy a statutu a následně je předkládá správní radě.

Zaměstnanci střediska a technické vybavení
V roce 2008 zde pracovali ředitel společnosti, její zakladatel Marek Černocký na plný úvazek a spoluza-
kladatelka Jana Černocká, asistentka ředitele, na částečný úvazek od 1.6. 2008.
Rozsah technického vybavení střediska se v průběhu roku 2008 nezměnil. 

Dodavatelské vztahy správního střediska
Dodavatelské vztahy správního střediska:

–  účetnictví, personalistiku a daňové poradenství má i nadále v kompetenci PSP, s.r.o. a  AV-Auditing, s. r. o., 
Pardubice 

–  průběžný audit společnosti vede auditor Ing. Zdeněk Nejezchleb

–  právní poradenství, návrhy a tvorbu veškerých smluv zabezpečuje právník Mgr. Jana Malá

02 středisko Investiční zprostředkovatel

Činnost střediska byla po prvním čtvrtletí roku 2008 úplně utlumena. 
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03 středisko MVE Štětí

Základní informace o investičním projektu

Malá vodní elektrárna Štětí, jejímž investorem je obecně prospěšná společnost Energeia, o.p.s., je pláno-
vaným obnovitelným zdrojem finančních prostředků pro neziskové aktivity této společnosti.

Projekt „Malá vodní elektrárna Štětí“ (dále jen MVE Štětí) představuje optimální využití hydroenergetického 
potenciálu profilu stávajícího jezu Štětí–Račice na dolním toku Labe, a to při zachování příznivého poměru 
mezi investičními náklady a množstvím vyrobené energie a dále s přihlédnutím ke skutečnosti dotovaných 
výkupních cen dle zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Projekt MVE využívá zkušeností z realizace vodních elektráren při jezech na dolní Vltavě a Labi, a také 
poznatků získaných z povodní v srpnu 2002. Jedná se o instalaci ověřené technologie – dvě přímoproudé  
Kaplanovy turbíny v provedení PIT o průměru oběžného kola D 5,10 m s max. hltností obou turbín v sou-
běhu 340 m3 a celkovým výkonem – 5,2 MW; průměrná roční výroba je 31,5 GWh.

Celková předpokládaná pořizovací cena vodního díla včetně přípravy projektu by neměla překročit část-
ku 890 mil. Kč (aktuální cena) s tím, že část celkové pořizovací ceny (viz níže) je již proinvestována.

Rozpracovanost investice ke dni redakční uzávěrky výroční zprávy

Investiční projekt MVE Štětí má od ledna 2007 všechna stavební povolení, nyní pravomocně prodloužená 
do roku 2011. Investice je kompletně připravena k realizaci. Jedno ze tří stavebních povolení – vyvedení 
výkonu na distribuční síť – je již realizováno. Na konci měsíce března 2009 jsme realizovali odkup pozem-
ků celého zájmového prostoru od Povodí Labe, s.p. Pozemky jsou nyní již v našem trvalém vlastnictví. 

Na přípravu a částečnou realizaci díla byla včetně pozemků dosud vynaložena částka 38,5 mil. Kč. Dokon-
čení rozpracované investice MVE Štětí bylo na počátku roku 2008 vysoutěženo za 720 mil. Kč (soutěž však 
musela být po svém vyhodnocení zrušena – důvody tohoto kroku objasňujeme níže). Předpokládáme, že 
cena dokončení projektu v rámci nového výběru dodavatele v roce 2009 nepřekročí částku 850 mil. Kč.

Veškerá příprava investice MVE Štětí je zajištěna nejen prostřednictvím odborných firem, jako je Pöyry 
Environment, a.s., ale také v úzké spolupráci s VUT Brno Fakultou stavební – laboratoří vodohospodář-
ského výzkumu Ústavu vodních staveb a ČVUT Praha Katedrou hydrotechniky. 

Pokračování realizace projektu v roce 2008 až do redakční uzávěrky výroční zprávy podrobněji

Zrušení výběrového řízení

14. 3. 2008 správní rada, na návrh ředitele, zrušila výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, kte-
ré Energeia, o.p.s., vyhlásila v listopadu 2007. Nabídky zájemců však byly před tím vyhodnoceny; nejlepší 
nabídková cena soutěže byla 720mil. Kč od sdružení firem Rovina, a.s. a ČKD strojírna, a.s.

Již v polovině měsíce února bylo jasné, že nemůže být splněna podmínka zákona o veřejných zakázkách, 
která stanovuje zadavateli – investorovi – povinnost uzavřít do 30 dnů od odevzdání a vyhodnocení nabí-
dek smlouvu o dílo s vítězem soutěže, a to z následujících důvodů:

–  Česká spořitelna, a.s., zásadně změnila podmínky na poskytnutí projektového financování.

–  Ministerstvo ŽP znovu zařadilo obecně prospěšné společnosti zpět do programu OPŽP pro příjem 
podpory, ovšem s podmínkou, že výběrové řízení musí být provedeno znovu.

–  v daném termínu nebyla realizována smlouva na odkup pozemků, nutných k zajištění projektového 
financování. Kupní smlouva s Povodím Labe, s.p., byla podepsána až 15. 4. 2008, navíc s podmínkou 
následného schválení zřizovatelem státního podniku povodí, tedy Ministerstvem zemědělství. K tomuto 
schválení nakonec došlo až 21. 3. 2009.
Dokončením výběrového řízení vyhodnocením nabídek byla alespoň získána zkušenost pro nutnou úpra-
vu zadávacích a obchodních podmínek k novému výběrovému řízení a také získána představa o možné 
výši ceny díla podle jednotlivých segmentů dodávek. V neposlední řadě byly získány cenné znalosti o pří-
stupech a požadavcích potenciálních zájemců.
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Prodloužení platnosti stavebních povolení

Vzhledem k výše uvedenému zdržení schválení smlouvy na odkup pozemků ze strany Ministerstva země-
dělství hrozilo, že dojde k vypršení platnosti všech stavebních povolení. V říjnu a listopadu 2008 Energeia, 
o.p.s., požádala příslušný stavební a vodoprávní úřad o jejich prodloužení, což se podařilo. Stavební 
povolení byla ze strany příslušných úřadů prodloužena o další dva roky, tedy do 20. 1. 2011.

Schválení podepsané smlouvy na prodej pozemků

Schválení kupní smlouvy ze strany Ministerstva zemědělství se do konce roku 2008 přes veškeré úsilí 
nepodařilo prosadit; ke schválení kupní smlouvy ze strany Ministerstva zemědělství došlo až 21. 3. 2009! 
V době redakční uzávěrky této výroční zprávy je celý zájmový prostor k realizaci investiční akce již ve vlast-
nictví investora – společnosti Energeia, o.p.s. Tímto krokem se dosavadní rozpracovanost investice poda-
řila zásadním způsobem zhodnotit a byla splněna výchozí podmínka bank k projektovému financování.

Problematičnost přímé dotace z Operačního programu životní prostředí

Ukazuje se, že komerční podnikatelské subjekty jsou v oblasti investic do OZE (obnovitelných zdrojů ener-
gie) v České republice podporovány mnohem více, než neziskové organizace. Reálná podpora z veřejných 
prostředků, kterou mohou neziskové organizace u takto velkých projektů v oblasti OZE získat, je v praxi 
velmi malá. Dotace pro velké investice nad 25 mil. EUR je totiž v ČR v případě neziskových organizací 
limitována částkou 50 mil. Kč na jeden projekt. To je v našem případě necelých 6 % z celkového objemu 
investice, ve skutečnosti však investor nemusí dostat téměř nic. Dotace totiž může sama sebe spotřebovat 
ve svých nákladech (odměny zprostředkovatelům a dalším mandatářům, kteří podle zákona, standardů 
FIDIC mají zajišťovat správu stavby, ekonomický a účetní dohled, hodnocení projektu atd.)

Pro Energeia, o.p.s., to znamená hledat další formu veřejné podpory. V době redakční uzávěrky této 
výroční zprávy je v řešení dlouhodobá budoucí kupní smlouva s odběratelem energie – na veškerou 
energetickou produkci MVE Štětí. Dlouhodobá budoucí kupní smlouva by nám – coby investorovi a 
neziskové organizaci – umožnila výhodnější vyjednávací pozici s bankami, a tím snadnější přístup k pro-
jektovému financování prostřednictvím dlouhodobého komerčního úvěru. Pro banky totiž není  dostaču-
jící zárukou samotný zákon č. 180/2005 Sb. a vyhlášky č. 150/2007 Sb. a č. 475/2005 Sb., garantující výši 
výkupní ceny elektrické energie po dobu 30 let s meziročním růstem nejméně 2 %. 

Pro projektové financování investor – Energeia, o.p.s., prokáže vlastní equity současnou hodnotou roz-
pracovanosti projektu, vlastnictvím pozemků a hotovostí vlastního kapitálu. 

Pokud se podaří zmíněnou budoucí kupní smlouvu uzavřít, lze následně obnovit jednání s bankami a 
ještě v roce 2009 znovu vysoutěžit dodávku celé investice a zahájit stavbu. 
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04 středisko Dětský hospic 

V širších souvislostech přistupujeme již ke své první praktické aktivitě v oblasti sociální – ke společnému projektu 
s Nadačním fondem a Sdružením Klíček www.klicek.org.

Energeia, o.p.s., je v rámci tohoto projektu hlavním, strategickým partnerem Nadačnímu fondu Klíček a Sdružení 
Klíček, což jsou původní iniciátoři a hybatelé této myšlenky; na rozvíjení svého záměru pracují již 18 let. Part-
nerství s Energeia, o.p.s., si klade za cíl rychleji uvést do života i takové projekty, na jejichž realizaci zatím nebyl 
dostatek finančních prostředků a sil. 

Spolupráce, partnerství na společném projektu s Klíčkem v praxi vypadá tak, že všechny současné i budoucí 
aktivity financované ze strany Energeia, o.p.s., budou provozovány na účet Energeia, o.p.s., a budou tedy v jejím 
majetku – portfoliu hlavních činností.

Dětský hospic

Dětská hospicová péče je péčí jiného druhu, než jakou poskytují u nás dnes běžné hospice („hospice pro dospělé“) 
– podrobnosti lze najít na naší webové stránce www.klicek.org/hospic. První dětský hospic na světě, Helen House, 
vznikl v roce 1982 v Oxfordu ve Velké Británii – s jeho zakladatelkou, řádovou sestrou Frances Dominicou, pojí 
zakladatele Klíčku léta osobního přátelství; jak ona sama, tak pracovníci Helen House nabízejí svou pomoc a „know-
how“ při přípravě zaměstnanců našeho hospice i při řešení problémů spojených s praktickým provozem.

V tuto chvíli funguje respitní část dětského hospice www.klicek.org/hospic/respit.html, v horizontu příštích let 
plánujeme vybudování samostatné ošetřovatelské jednotky www.klicek.org/hospic/zdrav.html; v tuto chvíli 
existuje nejen projekt, ale rovněž pravomocné stavební povolení, které zajistila a vlastní Energeia, o.p.s.

Náklad stavby je cca 90.000.000,- Kč, kompletní provozní náklady celého komplexu včetně nákladů mzdových 
odhadujeme na 20 mil. ročně ( jedná se o ideální částku zahrnující i náklady na širší spektrum domácí péče).

Služba nespočívá jen v provozu hospicového komplexu, ale také v návštěvách rodin nemocných dětí (podpora 
a praktická pomoc přímo v domácnosti) a v zapůjčování pomůcek a vybavení, jež péči o nemocné dítě v domácím 
prostředí usnadní (např. polohovací lůžka, antidekubitní matrace, nafukovací vany pro mytí nemocného na lůžku, 
koncentrátory kyslíku, zvedáky pro lepší manipulaci atp.).

Zejména lepší péči v domácnosti by umožnila i existence regionálních poboček – zatím částečně funguje pobočka 
v Ostravě, výhledově by kromě posílení tohoto střediska bylo výhodné zřídit také středisko v Brně a Plzni. 

Podpora rodin s hospitalizovanými dětmi

Podpora spočívá v provozování informační služby, telefonní i e-mailové, a případné následné mediace (potře-
buje-li rodina v nesnázích tento druh přímé podpory), provozu webových stránek www.detivnemocnici.cz, kde 
jsou k dispozici průběžně aktualizované údaje o všech nemocnicích v ČR, o rodičovských a dětských právech 
v souvislosti s hospitalizací dítěte atp. 
Do této oblasti spadá také praktická podpora rodičů, kteří chtějí doprovázet své hospitalizované dítě – Klíček již 
šestnáctým rokem provozuje – nyní již za naší aktivní spolupráce – v areálu Fakultní nemocnice v Praze-Motole 
svépomocnou ubytovnu pro rodiče www.klicek.org/ubyt, kterou bychom rádi rozšířili do podoby většího a vše-
strannějšího rodičovského střediska, jež by současně zajišťovalo i návazné podpůrné služby, jako jsou návštěvy 
na odděleních, herní práce a pružná asistence rodinám.

Velmi rádi bychom také podpořili vznik podobných ubytoven i v jiných nemocnicích v ČR, zejména fakult-
ních a krajských.

Podpora vzdělávacích programů

Herní práce s dětmi v nemocnici www.klicek.org/playwork, www.playwork.cz
Pilotní program zaměřený na přípravu herních specialistů Klíček zorganizoval již v roce 1999, od roku 2003 zača-
la realizace programu rozsáhlejšího, třísemestrálního. Na jeho zajištění se kromě Nadačního fondu a Sdružení 
Klíček a Energeia, o.p.s. podílí ještě Fakulta humanitních studií UK v Praze a Střední a Vyšší škola zdravotnická 
v Plzni. Program je zatím otevírán jednou za dva až tři roky – při dostatku finančních prostředků by jej bylo 



možné rozšířit a otvírat každoročně, publikovat učebnice a výukové materiály; to všechno by samozřejmě bylo 
velmi důležité a žádoucí i vzhledem k tomu, že v ČR je třeba profesi herního specialisty etablovat a legislativně 
podepřít. 

Publikační aktivity

Od samého počátku své práce vyvíjí Nadační fond a Sdružení Klíček osvětové a publikační aktivity; vydali něko-
lik knih a překlady dalších připravují, napomohli vzniku výukových filmů, publikují informační brožury a letáky, 
hodlají rozšířit spektrum na webu dostupných elektronických publikací. I v těchto aktivitách je Energeia, o.p.s., 
trvalým partnerem.

Činnost střediska Dětský hospic v roce 2008

Přesto, že dětská hospicová péče je hlavní činností Energeia, o.p.s., muselo v roce 2008, vzhledem k finanč-
ní situaci společnosti, pokračovat další snižování nákladů na provoz tohoto střediska:

– k 30. 6. 2008 byla, po dohodě s Nadačním fondem Klíček, dočasně přerušena nájemní smlouva na neby-
tové prostory a smlouva na pronájem pozemku na stavbu Ošetřovatelské jednotky dětského hospice. 

– v rámci činnosti střediska, došlo taktéž ke snížení provozních a režijních výdajů zejména na PHM.

Příprava stavby Ošetřovatelské jednotky dětského hospice byla v roce 2008 taktéž pozastavena. 

Vzhledem k časové nejasnosti realizace celé investiční akce byla opatřena dodatky také smlouva na Tech-
nický dozor investora s PVJ consult, a. s. Finanční plnění bylo ve smlouvě podmíněno skutečnou realizací 
projektu.  

Platnost stavebního povolení na realizaci tohoto projektu je do konce listopadu 2009. V případě nezahájení 
stavby do tohoto termínu bude nutné stavební povolení prodloužit.

Na podzim roku 2008 byla naše partnerská organizace – Nadační fond Klíček –  jako první organizace ze 
zemí bývalého východního bloku, přijat za řádného člena renomované mezinárodní organizace European 
Association for the Welfare of Children in Hospital (EACH); členství mj. obnáší možnost neustálého kontaktu a 
konzultací s lidmi působícími na tomto poli v různých evropských státech www.each-for-sick-children.org. 

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2008
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05 středisko TV NOE 

Činnost střediska byla utlumena, viz. níže středisko 08.

06 středisko Fotovoltaika 

Činnost střediska byla utlumena.

07 středisko Energeia Production 

Činnost střediska byla utlumena.

08 středisko Pronájem movitého majetku 

Partnerství s projektem TV NOE bylo pro Energeia jednoznačně největší finanční zátěží. 
V souvislosti s ukončením aktivit tohoto střediska musela Energeia, o. p. s.,  následně účetně založit nové 
středisko 08 – „Pronájem movitého majetku“. Předmětem činnosti tohoto střediska je od 1. 11. 2007 pro-
nájem veškeré televizní výrobní, vysílací a odbavovací techniky ve vlastnictví Energeia, o. p. s.,  společnosti 
Telepace, s. r. o., jakožto vlastníkovi televizní vysílací licence.
Pronájem byl na základě dohody stanoven pouze ve výši měsíční splátky úvěru za pořízení 70 % obje-
mu této techniky. Nájemné je pro naši společnost tímto sice dlouhodobě ztrátové (životnost techniky 
nedosahuje stanovené délky úvěru), ale zájmem obou stran bylo, aby pozastavení původního partnerství 
přineslo společnosti Telepace, s.r.o., co nejmenší zátěž. Ze strany Energeia, o.p.s., se tak de facto stále 
jednalo o formu podpory projektu TV NOE; tento nadstandardní přístup byl možný pouze díky tomu, že 
mezi cíli naší obecně prospěšné společnosti a cíli společnosti Telepace, s.r.o., navzdory všem odlišnostem 
stále existují určité styčné body.
Dohodu mezi Energeia, o.p.s., a Telepace, s.r.o., že do konce roku 2008 Telepace, s. r. o., předmětný úvěr 
za techniku od Energeia, o. p. s., převezme a Energeia, o.p.s., následně postoupí vlastnictví techniky spo-
lečnosti Telepace, s.r.o. se nepodařilo naplnit. Převod úvěru se zatím nedaří realizovat z důvodu nízkého 
hodnocení Telepace, s.r.o., ze strany poskytovatele úvěru – České spořitelny, a.s. Proto bude muset v roce 
2009 činnost tohoto střediska dále pokračovat.



Ekonomické údaje společnosti Energeia, o. p. s., za rok 2008

1. Roční účetní uzávěrka, zhodnocení údajů v ní obsažených

Kompletní účetní závěrka je obsažena v příloze č. 1 této výroční zprávy www.energeia.cz/statut/2008.html.

Finanční zdroje v roce 2008

Společnost v roce 2008 ke své činnosti využívala především kumulovaných rezerv z předchozích let. V roce 2008 
se společnost zaměřila na hledání nových strategických partnerů; do konce roku 2008 však bez konkrétního 
výsledku. Na druhé straně je třeba konstatovat, že snaha o hledání nových partnerů nebývale rozšířila nové kon-
takty a možnosti spolupráce, což, jak věříme, v konečném důsledku nakonec k získání reálné finanční podpory 
v následujících letech povede. Nadále platí, že milníkem pro získání důvěry širší veřejnosti, nových sponzorů by 
se mělo stát zahájení stavby a realizace investic MVE Štětí. 

A. Výsledek hospodaření roku 2008

V roce 2008 společnost získala finanční zdroje zejména v doplňkové činnosti – nájem za TV vybavení a 
příjmy z finančního zprostředkování v období 1.čtvrtletí 2008.

Hlavní činnost byla v roce 2008 dále utlumena, v maximálním možném rozsahu byla zachována pouze čin-
nost střediska Dětského hospice. Dodatečné finanční zdroje z darů v r. 2008 získány nebyly. Pozastavena 
byla dále investiční činnost a realizace projektu Ošetřovatelská jednotka Dětského hospice. Pokračovala 
především příprava na projektu MVE Štětí. 

Ztráta byla překlenuta nakumulovanými finančními prostředky z předchozích let. V případě doplňkové činnosti 
je pak vykázaná ztráta fakticky na úrovni odpisů (zejména odpisy techniky tvořící vybavení TV studií pronajíma-
né TV NOE) – tj. ztráta z této činnosti nemá bezprostředně negativní dopad do cash flow společnosti.

B. Zhodnocení vývoje majetku a závazků

Z tabulky je zřejmé, že společnost i v roce 2008 vykázala stabilní finanční pozici, která se vyznačuje rela-
tivně nízkou úrovní zadluženosti. Také z hlediska likvidity je společnost schopna pokrýt ze svých likvidních 
prostředků své závazky.

2. Výrok auditora k účetní uzávěrce

Zpráva auditora o auditu účetní závěrky za rok 2008 je uvedena v příloze č. 2 www.energeia.cz/statut/2008.html

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2008

Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2008

   hlavní činnost    doplňková činnost    celkem

výnosy 441 1 197 1 638

náklady před zdaněním 2 650 3 760 6 410

(odpisy obsažené v nákladech před zdaněním) (129) (2535) (2664)

daň z příjmů 0 0

hospodářský výsledek -2 209 -2 563 -4 772

Rekapitulace majetku a závazků za rok 2008  (v tis. Kč) – netto hodnoty

1. 1. 2008 31. 12. 2008 1. 1. 2008 31. 12. 2008
investice - nemovitosti
(včetně přípravných prací) 25 630 27 276 vlastní zdroje 44 897 40 126
investice - movitosti 6 632 3 912 dlouhodobé závazky 6 338 5 462
pohledávky z prov. č. 2 559 500 krátkodobé závazky 1 683 1 009
likvidní prostředky 17 669 14 731 ostatní pasiva 2 2
ostatní 430 180
Aktiva celkem 52 920 46 599 Pasiva celkem 52 920 46 599



3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

A. Příjmy za rok 2008:

Celkové příjmy za rok 2008 činily cca 1 702 tis. Kč, z toho významné položky:

– příjmy z pronájmu TV vybavení                       958 tis. Kč

– přenechání leasingů aut                       383 tis. Kč

– úroky z vkladů             36 tis. Kč

– ostatní příjmy za služby                                                    261 tis. Kč

B. Výdaje za rok 2008:

Celkové výdaje za rok 2008 cca 8 056 tis. Kč, z toho významné položky:

– výdaje na inv. přípravu pro výstavbu MVE Štětí         1 429 tis. Kč
– výdaje na projekty na výstavbu dětského hospice           217 tis. Kč
– odpisy majetku                   3 052 tis. Kč 
– výdaje na mzdy včetně soc. a zdr. pojištění               1 003 tis. Kč
– výdaje na leasing vozidel                       359 tis. Kč
– splátky dlouhodobého úvěru                       831 tis. Kč
– záloha na DPPO 2008                       194 tis. Kč
– ostatní náklady (služby, spotřeba materiálu…)               971 tis. Kč

4. 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 uza-
vřena s Českou spořitelnou a.s., výše dluhu k 31.12.2008  6 023 tis. Kč, sjednány pravidelné měsíční splátky 
s poslední splátkou v březnu 2016.

Vlastní zdroje krytí – v roce 2008 nebyly Energeia poskytnuty finanční dary a dotace. Jediným zdrojem příjmů 
byly tržby za poskytované služby, z pronájmu TV vybavení a prodeje majetku (přenechání leasingu aut). 

5. Stav a pohyb majetku, vlastních zdrojů a závazků – nejzásadnější položky

Investice

Projekt „MVE Štětí“– Celkový objem nedokončených investic 25 030 tis. Kč (projekty, přípravné práce...)

Projekt „Spolupráce na projektu TV NOE“– Vybavení TV studií v pořizovací hodnotě 10 770 tis. Kč.

Projekt „Dětský hospic Malejovice“ – projekty a přípravné práce na výstavbu - investice v hodnotě 1 795 tis. Kč.

Jiná aktiva – časově rozlišené leasingy a nájemné neb. prostor celkem 166 tis. Kč.

Vlastní jmění – peněžní dary na investice 49 667 tis. Kč, vklad zakladatelů 10 tis. Kč,

Bankovní úvěr – bankovní úvěr – 6 023 tis. Kč, rozdělen na dlouhodobý bankovní úvěr 5 092 tis. Kč a 
krátkodobý bankovní úvěr 831 tis. Kč – splatný do 1 roku.

6. 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:   2 238 tis. Kč

Náklady pro plnění činností doplňkových:     2 846 tis. Kč

Náklady na vlastní činnost:       1 326 tis. Kč

Celkové náklady za společnost             6 410 tis. Kč
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Výhled činností v roce 2009

Prioritou roku 2009  bude zajistit projektové financování stavby MVE Štětí, provést výběr zhotovitele 
stavby a zahájit realizaci stavby.

–  v době redakční uzávěrky této výroční správy byla již splněna základní podmínka k financování pro-
jektu ze strany bank, a to realizace odkupu všech potřebných pozemků
–  v květnu 2009 byla zahájena jednání s Evropskou investiční bankou a z iniciativy UniCredit Bank, a.s., 
obnovena jednání o nových možnostech o projektového financování 
–  současně od dubna 2009 probíhají jednání o možnosti veřejného obchodního partnerství s ČEZ, které 
by dál zásadně vylepšilo vyjednávací podmínky pro dlouhodobé financování

Energeia, o.p.s., se v roce 2009 zaměří na hledání nových strategických partnerů, sponzorů, kteří se s myš-
lenkou naší společnosti budou plně identifikovat a pomohou se aktivně zapojit do její realizace. 

Prioritou roku 2009 bude udržení a pokud možno rozšíření aktivit střediska Dětský  hospic, což se z nedo-
statku finančních prostředků nepodařilo zajistit v roce 2008.
Pokud to situace umožní a najde se vhodný partner, případně i dotační tituly v rámci strukturálních fondů, 
je možné oživit utlumené středisko Energeia Production.

Zjednodušená verze rozpočtu na rok 2009

Plánovaný rozpočet na rok 2009 se s ohledem na možné nízké finanční příjmy zaměřuje na realizaci 
investiční akce MVE Štětí a udržení rozsahu činností v rámci střediska Dětský hospic. 

A.  Finanční výdaje podle středisek

01 středisko Správní     1.350.000,- Kč
V předpokládaných výdajích je zahrnuto: vedení účetnictví, mzdy, 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     0,- Kč
Činnost střediska utlumena. 

03 středisko MVE Štětí                 13.550.000,- Kč
V předpokládaných výdajích je zakoupení pozemků od Povodí Labe, s. p., dočasný pronájem ostatních 
pozemků, plnění mandátních smluv (TDI, výběr zhotovitele, zajištění dotace) a ostatní náklady spojené 
s přípravou investice.  

04 středisko Dětský hospic    1.250.000,- Kč
V předpokládaných výdajích jsou zahrnuty: mzdy, plnění z nájemních, mandátních a dodavatelských 
smluv na zajištění provozu respitní části dětského hospice a na přípravu a realizaci hrubé stavby Ošetřo-
vatelské jednotky Dětského hospice, dále telefony, internet, leasing služebního vozu a ostatní režie.

05 středisko TV NOE      0,- Kč
Činnost střediska utlumena.

06 středisko Fotovoltaika      0,- Kč
Činnost střediska utlumena.

07 středisko Energeia Production     0,- Kč
Činnost střediska utlumena.

08 středisko Pronájem movitého majetku   1.166.000,- Kč
Náklady na úvěr zakoupené techniky včetně pojištění.

Celkové výdaje společnosti v roce 2009                17.320.000,- Kč

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2008



B.  Finanční krytí rozpočtu pro rok 2009

Stav účtů společnosti k 31. 12. 2008   14,54 mil. Kč
Plánované příjmy z investičního zprostředkování  0,00 mil. Kč
Pronájem techniky TV NOE           1,14 mil. Kč
Plánované příjmy z darů             3,50 mil. Kč

Předpokládaný zůstatek na účtech Energeia k 31. 12. 2009        1,86 mil. Kč

Příjmy a také výdaje mohou být z ohledem na možný vstup strategického partnera v průběhu roku 2009 
výrazně ovlivněny. 
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Závěrem

Děkujeme za spolupráci všem sponzorům, přátelům i ostatním, kteří se rozhodli naše projekty pra-
videlně a trvale podporovat; děkujeme Nadačnímu fondu Klíček i dalším partnerům. 

Vážíme si také všech, kteří měli a mají i nadále odvahu zkusit s námi dělat něco jinak.

Bílý muž načrtl do písku malý kruh a řekl rudému muži: „To je to, co vědí indiáni.“ Potom udělal 
kolem malého kruhu větší kruh a řekl: „To je to, co vědí bílí lidé.“ Indián chvíli mlčel, pak vzal větvičku 
a nakreslil kolem obou kruhů třetí, nesmírně velký kruh a odpověděl: „To je to, co neví nikdo.“

Podle: Carl Sandburg, The People, Yes. Harcourt, Brace and Company, Inc 1936

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2008



Za Pektinou 944
538 03  Heřmanův Městec

tel.:  +420 469 630 116
fax:  +420 469 696 072
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


	01_VZ_2008_uprav.pdf
	obalka nahled str.3.pdf

