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Úvodní slovo zakladatelů

Milí přátelé,

s radostí Vám oznamujeme, že projekt vodní elektrárny Štětí vstoupil do stádia stavební realizace. Ta 
bude trvat bezmála tři roky.

Za dobu více než deseti let příprav projektu vodní elektrárny, který je pilotním projektem v myšlenkovém 
konceptu Energeia – spolupůsobení energie vody s charitativními a vzdělávacími projekty –, jsme stanuli 
tváří v tvář těžko popsatelným překážkám a problémům. Jak se brzy ukázalo, nebyl zdaleka problém jen v 
absolutní absenci finančních prostředků na počátku. Provázela nás nedůvěra a nepochopení, neboť naše 
plány byly často hodnoceny, mírně řečeno, jako příliš smělé a neuskutečnitelné; naše počínání se jevilo 
jako nezodpovědné. Bez účinné pomoci sympatizujících lidí, které naše myšlenka nadchla, bez podpory, 
která často přicházela z nečekané strany, by dnes projekt ve fázi realizace nebyl.

Zakladatelé společnosti Energeia, o.p.s. a její správní rada chce nyní prozatím alespoň touto cestou 
poděkovat všem, kteří se na dosavadní přípravě projektu elektrárny jakýmkoliv způsobem podíleli a 
dosud podílejí, či jiným způsobem pomáhají.

Zvláštní poděkování náleží manželům Královcovým z partnerské organizace Nadační fond Klíček a 
Mgr. Janě Malé za právní podporu a pomoc na vysoké profesionální úrovni v mnoha oblastech. Velkou 
oporou byl také Ing. Zdeněk Nejezchleb při profesionálním vedení průběžného auditu společnosti. 
Děkujeme zaměstnancům Energeia – především panu Radku Nohálovi za jeho nasazení a obětavost při 
zajišťování chodu střediska dětské hospicové péče v partnerství s Nadačním fondem Klíček. Děkujeme 
samozřejmě i všem dosavadním sponzorům, zejména  Ing. Radku Valovi a Ing. Miroslavu Lekešovi.

Za profesionální spolupráci děkujeme všem firmám a podnikům, které se na přípravě projektu podíleli, 
zejména Povodí Labe, s.p., společnosti Pöyry Environment, a.s. Brno, SEVEn, o.p.s. Praha, ČEZ Distribuce, 
a.s. Děčín, E.ON ČR, RP Technik Lovosice, RTS, a.s. Brno, ARGO Automatizace, s.r.o. Brno, CYRRUS 
ADVISORY, a. s. Brno – jmenovitě panu Jiřímu Fuchsovi, společnosti AV Auditing Pardubice a poradenské 
společnosti Pardubice a dalším.

Zásadním posunem k realizaci stavby elektrárny pro nás v roce 2011 bylo rozhodnutí stavebních 
firem Zakládání staveb, a.s. a Metrostav, a.s., vstoupit do mimořádně náročných a velmi neobvyklých 
obchodních podmínek veřejné soutěže, které jsme jako investor, nemající zajištěné průběžné 
financování projektu, byli nuceni stanovit. Tyto stavební firmy nám v letošním roce 2012 také nabídly 
veřejné sponzorské partnerství projektu Energeia jako celku.

Děkujeme též vedení měst Štětí a Hoštka, na jejichž katastrálním území se projekt elektrárny nachází, za 
jejich vstřícnost při řešení mnoha problémů, děkujeme za pochopení a vstřícnost občanům těchto měst, 
kterých se realizace díla bude přímo dotýkat, omezovat je.

Po dobu výstavby nás čeká mnoho dalších problémů a překážek, o kterých ještě nevíme. Doufáme, však, že 
také postupně poroste důvěra veřejnosti a dalších potenciálních sponzorů a myšlenkový koncept „Energeia“ 
tak díky obnovitelné energii vody získá jednou pro vždy svou hybnost, aby mohl směřovat k postupnému 
uskutečňování.

Bez další rostoucí pomoci sponzorů se neobejdeme. Musíme ufinancovat nejen všechny činnosti 
související s řízením projektu MVE Štětí po celou dobu výstavby (cca. 30mil. Kč), ale bude třeba udržet 
a už v průběhu výstavby elektrárny dál úspěšně rozvíjet obecně prospěšné činnosti v rámci projektu 
Energeia jako celku, tedy než začnou být generovány finanční prostředky využitím čisté energie vody.

Marek a Jana Černočtí
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Základní informace o společnosti Energeia, o.p.s.

Energeia – projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Vznik a charakter projektu

Energeia je unikátním a pilotním projektem v oblasti sociálního podnikání v České republice a věříme, 
že i v celé Evropské unii.

Energeia realizuje ideu nového pojetí neziskové organizace, které spočívá v primárním investování 
charitativních darů do využití vodní energie, která je trvale zhodnotí a promění v dary obnovitelné, 
přinášející stálý užitek. Obecně prospěšné, nevýdělečné projekty tím získají postupnou nezávislost na 
jednorázovém sponzoringu a zajistí si trvalou udržitelnost. 

Myšlenky a cíle projektu 

„život a svět v ucelenějším obraze, který dává smysl i naději...“

Spolupůsobením investičního a sociálního podnikání neusilujeme jen o vytváření dlouhodobých zdrojů na 
financování neziskových aktivit. Celkovou filosofií, prací v sociální oblasti i svými mediálními, publikačními a 
vzdělávacími aktivitami chceme  podporou dialogu a kritického myšlení vytvářet příležitosti k tomu, aby lidé 
měli možnost nahlédnout svět v ucelenějším obraze, který dává smysl i naději. 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.

Nahlížení na svět a člověka v souvislostech přitom není ideologií, ale postojem, který naopak vliv různých 
ideologií účinně filtruje. Jsme přesvědčeni, že tímto uvažováním lze nejen směřovat k nové kvalitě poznání, ale 
současně také napomáhat přirozené soudržnosti různých kulturních světů, osobních postojů a tradic – což je 
dnes, v době, kdy Evropa a svět obtížně hledá společné postoje a cíle, zvlášť důležité.

Právní struktura společnosti Energeia, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost, Energeia, o.p.s., je v souladu s ustanovením zákona č. 248/1995 Sb., o 
obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, která poskytuje v souladu se shora citovaným zákonem 
obecně prospěšné služby, a k tomuto obecně prospěšnému cíli využívá svůj hospodářský výsledek (zisk). 
Obecně prospěšná společnost se liší od obchodních společností vyloučením možnosti soukromého zisku 
zakladatelů, členů jejích orgánů, zaměstnanců a jiných osob a stanovením povinnosti reinvestovat dosa-
žený hospodářský výsledek (zisk) do obecně prospěšných služeb nebo do doplňkových činností, ze kte-
rých jsou obecně prospěšné služby financovány (MVE Štětí); obecně prospěšná společnost se nemůže 
podílet na podnikání třetích osob a nemůže zakládat obchodní subjekty.
Podle zákona je struktura společnosti rozdělena na jednotlivá střediska podle činností, a to jak účetně, 
tak i daňově. Hospodářský výsledek (zisk) lze použít na financování obecně prospěšných činností až po 
splnění všech závazků vůči třetím osobám (dodavatelům, bankám...) a řádném zdanění.
Energeia, o.p.s., maximálně naplňuje smysl zákona o obecně prospěšných společnostech tím, že vložené 
prostředky od sponzorů dlouhodobě zhodnocuje v investici vodní elektrárny. Tím se dary stanou obno-
vitelným zdrojem prostředků pro financování hlavních činností Energeia, o.p.s.
Odborné činnosti vyžadující zvláštní způsobilost, odbornost..., zejména v souvislosti s investicí MVE Štětí za-
jišťuje Energeia, o.p.s., dodavatelsky prostřednictvím odborných firem (kompletní řízení projektu, technický 
a autorský dozor investora, následné zajištění provozu elektrárny, účetnictví, právní poradenství a další...).
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Kodex činností

Společnost Energeia, o.p.s., zřízená podle platného znění § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěš-
ných společnostech, je charakterem svých aktivit, nevyjímaje provoz dětských hospiců, společností nená-
boženskou, tzn. nespojuje své priority se šířením náboženských myšlenek a neobrací se výhradně k jednot-
livým konfesním společenstvím.

V propozicích vzdělávacího programu má jasně stanovený cíl – oslovovat širokou veřejnost. Duchovní pova-
ha 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 filozofie, a důsledně dbát o prohlubování humanistické morálky konkretizované v projevech 
úcty k životu. Usiluje podporovat kvalitu a ochranu života ve všech jeho stadiích.

Všechny aktivity společnosti Energeia mají rozvíjet „vědomí souvislostí“.

Pojetí souvislostí

Souvislosti (relace) představují v hodnotové pluralitě světa především komunikační vztahy. 
Mohou sbližovat vzdálené, harmonizovat nesouzvučné, usmiřovat nesmiřitelné, protože 
podstata souvislostí je sjednocovací. Poznání spočívá v tom, že chápeme nová sepětí vztahů.

V zásadě jde o souvislosti dvojího druhu: dané (kauzální…) a vytvářené. Prvé spadají nejčastěji 
do oblasti přírodních věd, druhé jsou zcela v kompetenci lidí – v rámci společenskovědních 
oborů, umění (analogie, metafora, podobenství…) a ovšem v životě každého člověka.

Rozumí se, že prokazovat souvislosti vylučuje ideologizování poznatků. Zříkáme se 
apriorního účelového výběru předpokládaného optima vztahů! Poznání je dosažitelné jen 
ve zcela otevřeném režimu!

Vědomí souvislostí znamená vědomost, ale i étos, který je vysoce mravní hodnotou. Nespadá 
nutně do kategorií morálky; je víc než konvenční morálkou, protože vede k osobnímu ručení.

Žádná z etap lidského poznání není uzavřená v sobě a oddělená od jiných. Mezi starším a 
pozdějším neexistují přerušení, která by dovolovala zapomínat na tyto souvislosti v čase; a 
přicházejí okamžiky, kdy se vše projevuje novou kvalitou. Uskutečňujeme se k obrazu, který 
předznamenává určení člověka jít za pravdou.

Postmoderní přítomnost lze vnímat jako odezvu na věk ideologií. Z toho hlediska se jeví 
jako zasloužený a potřebný „bič boží“. Vedle menšiny mistrů svého výrazu je postmoderna 
zneužívána lidmi diskontinuity, stává se vítanou záminkou bezradných a karikaturou 
souvislostí. To je přídatný problém doby, její orientace.

Otázka duchovního hledání však v žádném případě neznamená výběr z modelů hotové 
konfekce nebo osvědčeného zboží. Hledání souvislostí předpokládá odvahu opouštět 
koncepty, vžité představy a způsoby nazírání (paradigmata); jen nepřevzatá, vydobytá 
pravda člověka osvobozuje – vrací ho k vlastní identitě, k vlastnímu ručení. Jen povahou 
takové pravdy lze oslovit sekulárního člověka, protože není mimoúrovňová s jeho osobní 
zkušeností, a tedy dovoluje účinnou konfrontaci. Zjevená pravda je proti tomu vázána 
milostí prozření, bez níž postrádá účinek.

Jsme přesvědčení, že člověk může tvořit trvalé hodnoty jen z určité duchovní dispozice úcty, 
respektu a pokory. Osobní spiritualitou úcty k životu.

Slovo „duchovní“ neužíváme ve smyslu jakési neproniknutelné, záhadné alternativy, k níž 
by se člověk utíkal před světem a před svou odpovědností za něj, ale naopak ve smyslu 
hlubokého významu světa, který tuto odpovědnost vyžaduje a také vede.

Duch žije v souvislostech – nikdy jednoznačností jednotlivého.



Lidské zdroje

Zakladatelé společnosti

Zakladatelé společnosti, manželé Jana Černocká a Marek Černocký, jsou autory 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, obsahu, smyslu 
a poslání, jak je formulováno v Zakládací smlouvě společnosti. S tímto vědomím a v souladu s dikcí 
zákona zakladatelé vyhledávají partnery pro účelovou spolupráci a jmenují a odvolávají členy správní 
rady a dozorčí rady. 

Správní rada společnosti

Správní rada je statutárním a nejvyšším řídícím orgánem společnosti.
V roce 2011 bylo složení správní rady následující: 

Mgr. Markéta Královcová
předsedkyně správní rady    

Ing. Miroslav Lekeš
člen správní rady 

Mgr. Kateřina Hájková     
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. 
Na základě novelizace zákona o OPS (zákon č. 231/2010 Sb.) byl Marek Černocký ředitelem znovu 
jmenován 30. 12. 2010. Od 1. 1. 2011 je ředitel společnosti podle zákona jejím statutárním zástupcem. 
Ředitele společnosti i nadále jmenuje a odvolává správní rada, která dál rozhoduje o zákonem vymezených 
věcech – v tomto smyslu byla podle novelizace zákona upravena zakládací smlouva společnosti. 

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 
Členové dozorčí rady v roce 2011:

Martin Řehák
předseda

JUDr. Pavel Müller
člen

Ing. Marie Urbanová, Ph.D.
člen 
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Honorary Board Energeia, o.p.s.

Společnost Energeia již v roce 2010 zřídila, nad rámec zákona o obecně prospěšných společnostech, čestný 
výbor složený z významných osobností, které se s projektem Energeia seznámily, dlouhodobě komunikují, 
spolupracují a rozhodly se poskytnout této aktivitě osobní záštitu.

Zakládajícími členy výboru jsou: 

Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – filosof, pedagog, vědecký pracovník, přednáší na Fakultě humanitních 
studií UK; 

P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. – římskokatolický kněz, molekulární biolog, pedagog, přednosta Ústavu 
etiky na 3. lékařské fakultě UK;  

Ing. Daniel Raus – novinář, ředitel Českého rozhlasu 6;

Zaměstnanci společnosti v roce 2011

V roce 2011 měla společnost Energeia, o.p.s., 5 zaměstnanců:

Středisko 01 Správní: 

Marek Černocký – ředitel společnosti, zaměstnán na plný úvazek na základě manažerské smlouvy. 
Jana Černocká  – asistentka ředitele společnosti, zaměstnána na poloviční pracovní úvazek.
Mgr. Rober Laciga – finanční ředitel.

Středisko 03 MVE Štětí:
V roce 2011 nemělo žádné zaměstnance, spadalo do kompetence ředitele společnosti.

Středisko 04 Dětský hospic:

Radek Nohál – koordinátor společných projektů s Nadačním fondem Klíček, naší partnerskou organizací. 
Miroslav Sadílek – zajišťuje provozně-technické práce ve stávajícím objektu dětského hospice.

Externí spolupracovníci a poradci a dodavatelé v roce 2011

Mgr. Jana Malá – právník společnosti

Ing. Zdeněk Nejezchleb – auditor společnosti

AV-Auditing, spol. s r.o. a Poradenská společnost Pardubice, s.r.o., – účetnictví a personalistika

ADOMIS, s.r.o., Ing. Milan Sochůrek – hlavní inženýr projektu MVE Štětí

Pöyry Environment, a.s. – generální projektant MVE Štětí

RTS, a.s., – soutěžitel generální dodávky MVE Štětí

Partneři 

Nadační fond Klíček
Ing. Miroslav Lekeš
Zakládání staveb, a.s.
Metrostav, a.s.
Město Štětí
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Přehled činností vykonávaných v roce 2011

Rozdělení Energeia, o. p. s., podle jednotlivých činností v roce 2011

Středisko 01 Správní

Středisko 03 MVE Štětí

Středisko 04 Dětský hospic

Středisko 07 Energeia Production

Středisko 08 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 koor-
dinuje 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 prostřednictvím zakladatelů podněty k úpravě Zakládací smlouvy a statutu a následně je předkládá 
správní radě.

Zaměstnanci správního střediska
Marek Černocký
Jana Černocká
Mgr. Robert Laciga

Dodavatelské vztahy správního střediska

–  PSP, s.r.o. a  AV-Auditing, s. r. o., Pardubice    

–  Ing. Zdeněk Nejezchleb

–  Mgr. Jana Malá
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„energie udělující hybnost...“  

03 středisko MVE Štětí

Malá vodní elektrárna Štětí – první investiční projekt obnovitelného zdroje energie pro rozvoj a 
udržitelnost sociálních a populárně–vzdělávacích projektů, který je současně nezanedbatelným 
přínosem životnímu prostředí. Využíváme vodní energii, která trvale zhodnotí dary sponzorů a 
promění je v dary obnovitelné, přinášející stálý užitek. Provoz elektrárny postupně umožní nezá-
vislost na jednorázovém sponzoringu a zajistí trvalou udržitelnost neziskových aktivit. 

Stručné představení projektu
Projekt „Malá vodní elektrárna Štětí“ (dále jen 
MVE Štětí) představuje optimální využití hyd-
roenergetického potenciálu profilu stávajícího 
jezu Štětí–Račice na dolním toku Labe, a to při 
zachování příznivého poměru mezi celkovými 
investičními náklady a množstvím vyrobené 
energie, a dále s přihlédnutím k možnosti pří-
mých dotací a ke skutečnosti dotovaných výkup-
ních cen dle Zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Projekt využívá zkušeností z realizací 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 souběhu 340 m3 a celkovým výkonem – 5,2 MW; průměrná roční výroba je 31,5 GWh.

Celková předpokládaná pořizovací cena energetického vodního díla včetně přípravy projektu a řízení 
po dobu výstavby nepřekročí částku 945 mil. Kč s tím, že část celkové pořizovací ceny (viz. níže) již byla 
proinvestována.

Rozpracovanost projektu MVE Štětí k 31. 12. 2011

•  Projekt MVE Štětí má od ledna 2007 všechna stavební povolení, která jsou nyní podruhé pravomocně 
prodloužena do ledna 2013. Stavební realizace díla byla částečně zahájena realizací jedno ze tří staveb-
ních povolení – vyvedení výkonu na distribuční síť už v roce 2007. Na konci měsíce března 2009 proběhl 
odkup pozemků celého zájmového prostoru od Povodí Labe, s.p.

•  Na přípravu a částečnou realizaci díla investor k 31. 12. 2011 vynaložil částku 45 mil. Kč. 

•  Dokončení rozpracované investice elektrárny bylo v polovině roku 2011 vysoutěženo za částku 
860 mil. Kč. Vítězem soutěže se stalo konsorcium dodavatelů Metrostav, a.s. a Zakládání staveb, a.s. 
se subdodavateli Voith Hydro a Siemens.

• 28. 7. 2011 společnost Energeia podepsala s vybraným konsorciem firem – Metrostav, a.s. a Zakládání 
staveb, a.s. Smlouvu o Dílo. Tímto aktem se úspěšně podařilo završit veřejnou soutěž na zhotovitele, 
který měl přistoupit na podmínku zadavatele soutěže (Energeia, o.p.s.) financovat realizaci projektu 
po celou dobu výstavby až po uvedení elektrárny do trvalého provozu. Do soutěže se zapojilo celkem 
8 firem, ale nabídku nakonec odevzdalo jen konsorcium Metrostav – Zakládání staveb (dále jen 
zhotovitel), které v současné době realizuje identický projekt elektrárny na Labi v Litoměřicích.

•  Vzhledem k nevstřícnému postoji bank navrhl zhotovitel vlastní, pro Energeia výhodnější strukturu 
zajištění refinancování projektu po jeho dokončení, která je zcela ve shodě s obchodními podmínka-
mi ukončené soutěže, s podmínkami již uzavřené smlouvy o dílo. Zhotovitelem navržená koncepce 
financování byla smluvně podepsána 29. 3. 2012, čímž byly formálně splněny podmínky zahájení 
stavby v souladu s podepsanou smlouvou o dílo. 

Energeticky dosud nevyužitý jez na Labi u Štětí.



Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2011

Stručný ekonomický rozbor projektu

•  Celková pořizovací cena investice je ve finančních modelech nastavena na maximální předpokládanou 
částku 930 mil. Kč. Pořizovací cena obsahuje již proinvestované prostředky ve výši 40 mil. Kč.

•  Financování projektu po dobu výstavby až po uvedení do trvalého provozu zajišťuje konsorcium 
dodavatelů – zhotovitel. Zprovoz něná elektrárna bude následně refinancována bankou dlouhodobým 
úvěrem (15–18let). Kromě již proinvestovaných prostředků prokáže investor (Energeia) bance při 
refinancování equity vkladem vlastního kapitálu, který získá prostřednictvím významných dárců a partnerů 
společnosti a dotací z programu OPPI ve výši až 100 mil. Kč.

•  Průměrná roční výroba je podle výpočtů projektanta a energetického auditu 31,5 GWh. 

•  Výše výkupní ceny elektrické energie ve finančních modelech vychází z podmínek trhu v roce 2012 a 
předpokládaných výkupních cen v roce 2015 podle schváleného nového zákona o podpoře obnovitelných 
zdrojů energie ve výši 3,40 Kč/ kWh.

•  Bude posouzena výhodnost již uzavřené budoucí kupní smlouvy s E.ON na 22 let; případně bude 
smlouva revidována, nebo vypovězena a nahrazena jinou.

•  Stavebně–technologická doba realizace investice včetně zkušebního provozu a kolaudace je podle 
platné smlouvy o dílo se zhotovitelem 35 měsíců. 

•  Stavba vlastního objektu elektrárny byla zahájena předáním staveniště 19. 3. 2012, uvedení elektrárny do 
trvalého provozu bude v březnu 2015.  

•  Ekonomické hodnocení projektu je podrobně rozvedeno ve studii proveditelnosti a v energetickém auditu. 

Z finančních projekcí je zřejmé, že myšlenka trvalého zhodnocení investičních darů od sponzorů má reálný 
ekonomický efekt. Refinancování MVE Štětí na delší období 18 let se současnou podporou sponzorů zvýší 
disponibilní zisk k financování sociálních a mediálních populárně–vzdělávacích projektů a případně dalších 
aktivit již v prvních letech provozu elektrárny. Tím tedy hned od počátku spuštění elektrárny do provozu 
dojde k plnění účelu této investice.

Dále projekt počítá s možnostmi mimořádných splátek úvěru prostřednictvím veřejných dárcovských 
kampaní v ČR a zahraničí – zapojováním dalších partnerů, sponzorů k urychlení oddlužení investice. 
Donátoři se stanou „akcionáři“, kteří se vzdávají „dividendy“ ve prospěch projektu Energeia. 

Stavba MVE Štětí v době redakční uzávěrky výroční zprávy 

Obnova komunikace na staveniště.



9

Projekty spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání... 

„energie obnovující naději...“        
Obnovitelná energie vody společnosti Energeia, o.p.s., trvale zabezpečí projekty praktické sociální 
pomoci, které provozujeme např. v partnerství s Nadačním fondem Klíček (www.klicek.org). Projekty 
spočívají zejména v dětské hospicové péči, podpoře rodin s hospitalizovanými dětmi, herní práci s dětmi v 
nemocnici, vzdělávacích a publikačních aktivitách (http://energeia.cz/page/cz/17/energie-obnovujici-nadeji).

Dětská hospicová péče, jejíž plné rozvinutí máme teprve před sebou, je péčí jiného druhu, než jakou 
poskytují hospice pro dospělé. V současné době spoluprovozujeme první hospicový dům a také 
navštěvujeme rodiny, které o své nemocné děti pečují doma.

Respitní část dětského hospice funguje od roku 2004, v horizontu příštích let nám tržby z prodeje 
elektřiny umožní vybudovat a provozovat samostatnou ošetřovatelskou jednotku. 

03 středisko Dětský hospic

Středisko Dětský hospic obecně prospěšné společnosti Energeia, o.p.s., sídlí již od roku 2006 v posá-
zavské vesnici Malejovice u Uhlířských Janovic (okres Kutná Hora). Také v roce 2011 se její zaměstnan-
ci v úzké spolupráci se zaměstnanci partnerských organizací - Nadačním fondem Klíček a Sdružením 
Klíček - podíleli na projektu rozvoje dětské hospicové a paliativní péče v České republice.

Hlavní činností střediska bylo podílení se na provozu 
první budovy budoucího dětského hospicového areálu 
- respitního a hospicového domu pro děti a mladé lidi 
v Malejovicích, kam přijíždí na odlehčovací pobyty rodi-
ny s dětmi, které žijí s život ohrožující či život limitující 
chorobou. Pro tyto rodiny se tým dětského hospice snaží 
vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se rodiny mohou 
podělit o náročnou péči, která s onemocněním jejich dí-
těte souvisí, a také o své postřehy, starosti a obavy, které 
provázejí rodinu pečující o dítě s vážným onemocněním, 
ať již v rovině ošetřovatelské péče nebo sociálních po-
třeb; časté otázky a rozhovory však souvisejí také s tématy 
spirituálními, otázkami po smyslu a naději.

Do Malejovic přijíždějí rodiny s vážně nemocnými dětmi či mladými lidmi během celého roku, délku svého 
pobytu si rodiny určují samy (v roce 2011 šlo nejčastěji o pobyty v délce jednoho až dvou týdnů). Velmi 
vítáme, pokud mohou s nemocným dítětem přijet i ti, se kterými je dítěti dobře – do dětského hospice v Ma-
lejovicích tedy přijíždějí děti nejčastěji s rodiči, sourozenci, ale také s prarodiči či se svými domácími mazlíčky. 
Naše hosty tak často tvoří široká a pestrá skupina lidí od kojenců až po seniory – z nichž každý má své vlastní 
potřeby, často související se stavem nemocného dítěte. Tým dětského hospice se snaží být ke všem těmto 
potřebám vnímavý: na základě zmiňovaného principu „bezpečného prostředí“ se snažíme pro všechny, kdo 
do Malejovic s nemocnými dětmi přijíždějí, vytvářet  místo, kde mohou hosté, pokud o to stojí, uvažovat a 
mluvit svobodně i o tématech, která jsou  pro ně samotné i jejich okolí často velice těžká.

V prvním domě budoucího dětského hospicového komplexu (zrekonstruované bývalé škole) je i zázemí 
naší půjčovny ošetřovatelského vybavení pro rodiny, které o své vážně nemocné dítě pečují v domácím 
prostředí. Půjčovna zahrnuje polohovací postele, antidekubitní pomůcky, kyslíkové koncentrátory, odsávač-
ky, vozíky – tedy prostředky, které usnadňují rodinám zvládat náročnou péči o vážně nemocné dítě doma. 
Díky úzké spolupráci našich zaměstnanců se svépomocnou rodičovskou ubytovnou pro rodiče mimopraž-
ských dětí ve Fakultní nemocnici v Praze – Motole, kterou provozují naše partnerské organizace Nadační 
fond a Sdružení Klíček, jsme tak v kontaktu s rodinami, které takovou službu často hledají. Díky dvěma 
služebním vozům Energeia, o.p.s. jsme i v roce 2011 mohli s potřebným vybavením přijíždět k rodinám 
(od západu Čech po východ Moravy), které si toto vybavení často nemohou dovolit pořídit nebo na jeho 
pořízení (schvalovací řízení příslušnou zdravotní pojišťovnou) čekají delší dobu – nemocné dítě i jeho blízcí 
tak musejí často trávit v nemocnici dobu, než se podaří danou pomůcku obstarat, přestože by již mohli být 
propuštěni do domácího ošetřování. Díky naší půjčovně a pružnému reagování na potřeby těchto rodin se  
mohou nemocné děti a jejich blízcí vrátit dříve domů.

Budova respitní části komplexu dětského hospice.



V roce 2011 se v Malejovicích také konal již tradiční letní tábor, urče-
ný zejména dětem, které by z důvodu svého zdravotního či sociální-
ho omezení na „klasický tábor“ jet nemohly. Tyto tábory, které naše 
partnerská organizace, Nadační fond Klíček, pořádá už od roku 1992 
a na kterých se zaměstnanci střediska Dětský hospic Energeia, o.p.s. 
podílejí od roku 2006, jsou velkým místem setkávání. Na tábor přijíž-
dějí děti a jejich blízcí (rodiče, sourozenci, kamarádi), které prochá-
zejí náročnou léčbou či chronickou fází své nemoci. Na tábor však 
přijíždějí (podobně jako na celoroční pobyty do malejovického hos-
picového domu) i pozůstalí rodiče a sourozenci, a to nejen z České 
republiky, ale také ze Slovenska. V roce 2011 poctili svou návštěvou 
malejovický tábor např. i rodiče až z daleké Indie, jejichž chlapec se 
neúspěšně léčil v České republice, a s nimiž jsme část jejich těžkého 
životního příběhu mohli spolusdílet. Pro mnoho táborníků (ať již dětí, 
či nás dospělých) toto letní setkání znamená mj. i možnost uvažovat 
o světě a životě v širších souvislostech a mnoho z táborníků možná i 
proto přijíždí na tábory již léta opakovaně.

Důležitým počinem roku 2011 byla pomoc našeho střediska při rekon-
strukci druhého objektu budoucího hospicového areálu tzv. „domu na 
návsi“, který je v majetku Nadačního fondu Klíček. Dům je vzdálený ně-
kolik desítek metrů od hospicového a respitního domu. Po vybudování 
ošetřovatelské jednotky dětského hospice poslouží především jako uby-
tovací zázemí pro personál. V současné době, kdy máme budování ošet-
řovatelské jednotky teprve před sebou, bude „dům na návsi“ po zkolau-
dování sloužit především jako rozšíření zázemí pro naše hosty. Dispozice 
staré školy totiž neumožňovala 
vytvořit komfortnější zázemí 
(např. vlastní koupelnu a toa-
letu každému pokoji), což však 
„dům na návsi“ po důkladné 
rekonstrukci nabídne. 

Po hydrogeologickému průzkumu bylo potřeba nechat vyvrtat 
i novou studnu a přivést vodu k domu, provést instalatérské a 
topenářské práce, vybudovat odpadovou jímku. Na průběhu a 
koordinaci těchto prací se významně podílel Miroslav Sadílek, 
který v respitním a hospicovém domě v Malejovicích zajišťuje 
provozně – technické práce. 

Z hlediska osvětových činností byl společný projekt Enegeia, o.p.s. 
a Nadačního fondu Klíček představován na několika domácích i 
zahraničních fórech. Jedním z nejvýznamnějších bylo mezinárod-
ní setkání organizace Ashoka v Paříži, kde společný projekt zastu-
povala a představila Mgr. Markéta Královcová, DiS., předsedkyně 
správní rady Energeia, o.p.s. a ředitelka Nadačního fondu Klíček. 
Společný projekt byl také prezentován na zasedání organizace 
EACH (Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici), které se 
uskutečnilo v listopadu ve Vídni. V tuzemském prostředí byl pro-
jekt zmiňován na několika přednáškách, besedách a diskusích pro 
lékaře, sestry, sociální pracovníky i laiky (Neratov, Český Krumlov, 
Praha, Ostrava). V akademickém prostředí získala pozitivní ohlas 
i práce „Možnosti sociální práce u rodin, které pečují o dítě s život 
ohrožující chorobou či život omezující chorobou“, jejíž obhajobou 
získal Radek Nohál titul bakaláře v oboru sociální a charitativní 
práce a jejíž vznik  byl inspirován společným projektem Energeia, 
o.p.s. a Nadačního fondu Klíček. 

Středisko Dětský hospic v roce 2011 tvořili dva zaměstnanci: Radek Nohál, koordinátor společných pro-
jektů Energeia, o.p.s. a Nadačního fondu Klíček, a Miroslav Sadílek, který má na starosti provozně-tech-
nické zázemí a údržbu.

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2011
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„energie odhalující nepoznané...“

07 Středisko Energeia production 

Obnovitelná energie vody umožní postupnou realizaci plánovaných populárně–vědeckých a vzdě-
lávacích projektů, podporujících vědomí souvislostí a rozvíjení mezioborového způsobu vzdělávání 
srozumitelného široké veřejnosti.

  
Plánované oblasti působení:

•  Internetové portály.
•  Pravidelná setkávání aktérů tvůrčích mediálních projektů – diskusní fóra. 
•  Čtvrtletní časopis. 
•  Přednášky, semináře a konference na různá témata ve vztahu k souvislostnímu poznání.
•  Tvůrčí skupina výroby televizních pořadů v oblasti dokumentaristiky. 

Obsahem a smyslem mediálních aktivit je „Nahlížení na člověka a svět v souvislostech – rozvíjení mezi-
oborového způsobu vzdělávání srozumitelnému široké veřejnosti“.
Myšlenková východiska jsou podrobněji rozvedena v Zakládací smlouvě  Energeia, o.p.s., v článku IV. 
bod A, a článku V. ve smyslu programového prohlášení (www.energeia.cz/statut/statut.html).

Energeia koncepčně navazuje na projekt Omega – revue pro vědomí souvislostí, z let 1993–94. Téma sou-
vislostního poznání již tehdy probudilo velký zájem – během krátké doby kolem sebe soustředilo pozoru-
hodnou sílu osobností, a to nejen filosofů, duchovních, umělců, politiků, ale také přírodovědců základní-
ho i aplikovaného výzkumu; sešli se zástupci univerzit a akademií nejen z České a Slovenské republiky. V 
té době se však uvedený záměr nepodařilo finančně zajistit. Scházel počáteční kapitál, princip následné 
ekonomické udržitelnosti (dnes vodní elektrárna), a také tolik potřebný praktický sociální rozměr (např. 
projekty dětské hospicové péče v partnerské spolupráci s Nadačním fondem Klíček).

Činnost střediska

V roce 2011 se nepodařilo zajistit zdroje k financování projektů, které se začaly připravovat v roce 2010. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2011 se směřovalo k zahájení stavby MVE Štětí, která bude spotřebovávat 
velké finanční prostředky na projektové řízení stavby, bylo správní radou Energeia, o.p.s. rozhodnuto, že 
pokud nebudou zajištěny účelové zdroje pro konkrétní projekty tohoto střediska, bude aktivita střediska 
07 dočasně pozastavena.  

08 středisko Pronájem movitého majetku 
Předmětem činnosti tohoto střediska je od 1. 11. 2007 pronájem veškeré televizní výrobní, vysílací a 
odbavovací techniky ve vlastnictví Energeia, o. p. s.,  společnosti Telepace, s. r. o., jakožto vlastníkovi tele-
vizní vysílací licence. Příjmy z pronájmu techniky slouží k pokrytí splácení úvěru za techniku, který v roce  
2006 poskytla Česká spořitelna ve výši 8,1mil. Kč. 
K 1. 5. 2012 činil nesplacený zůstatek úvěru částku 3,25mil. Kč.
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Ekonomické údaje společnosti Energeia, o. p. s., za rok 2011

1. Roční účetní uzávěrka, zhodnocení údajů v ní obsažených

Kompletní účetní závěrka je obsažena v příloze č. 1 této výroční zprávy 

http://energeia.cz/page/cz/9/ucetni-uzaverky/.

A. Výsledek hospodaření roku 2011

Dosažený kladný hospodářský výsledek v rámci hlavní činnosti koresponduje s finanční stabilizací spo-
lečnosti. Objem přijatých darů v rámci hlavní činnosti umožňuje zachování provozu střediska Malejovice 
(kooperace při provozování dětského hospice s Nadačním fondem Klíček). Aktivity týkající se výstavby 
ošetřovatelské jednotky hospice Malejovice jsou pozastaveny a to až do úspěšného završení výstavby a 
zahájení provozování MVE Štětí.

Zisk v rámci doplňkové činnosti je spojen s pokračováním nájemního vztahu techniky pro projekt TV NOE. 
Zde, s ohledem na rizika vyplývající z daného nájemního vztahu, byla zvolena technika odepisování, kdy 
do konce roku 2010 byl tento majetek již plně odepsán. Z hlediska finanční stability je ale nejzásadnější 
to, že nájemné je nastaveno tak, aby došlo k zajištění finančních zdrojů pro splácení úvěru a dalších přímo 
souvisejících nákladů.

Dosažený kladný výsledek hospodaření společnosti bude směřován ke krytí ztrát minulých let.

 

B. Zhodnocení vývoje majetku a závazků

Nárůst hodnoty nemovitého majetku vyplývá z pokračování přípravných prací pro výstavbu MVE Štětí 
(přitom v průběhu roku 2011 byla dořešena otázka výběrového řízení, bylo řešeno financování projektu 
a uzavírání smlouvy s generálním dodavatelem díla). V oblasti dlouhodobého movitého majetku byl nově 
pořízen automobil pro provozní potřeby společnosti.

Nárůst aktiv byl pokryt zejména prostřednictvím darů, jak účelově určených na investice, tak i určených ke 
krytí provozních nákladů, což je zachyceno jako nárůst vlastního jmění. Nárůst vlastního jmění společnosti 
byl dále posílen dosaženým ziskem.

V oblasti závazků je snížení spojeno zejména se splácením bankovního úvěru na nákup techniky, která je 
v současnosti pronajímána pro projekt TV NOE. 

Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2011

   hlavní činnost    doplňková činnost    celkem

výnosy 3 650 1 191 4 841

náklady před zdaněním 3 636 335 3 971

daň z příjmů 0 0

hospodářský výsledek 14 856 870

Rekapitulace majetku a závazků za rok 2011  (v tis. Kč) – netto hodnoty

1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. 2011 31. 12. 2011

investice - nemovitosti             43 308 46 681 vlastní zdroje 38 427 43 626

investice - movitosti 8 433 dlouhodobé závazky 3 710 2 835

pohledávky z prov. činnosti 151 127 krátkodobé závazky 1 951 1 192

likvidní prostředky 566 388 ostatní pasiva 0 0

ostatní 55 24

Aktiva celkem 44 088 47 653 Pasiva celkem 44 088 47 653



2. Výrok auditora k účetní uzávěrce  http://energeia.cz/page/cz/9/ucetni-uzaverky/

3. Výnosy v členění podle zdrojů

V roce 2011 společnost dosáhla následujících nejzásadnějších výnosů:

a) příjmy z pronájmu techniky – TV NOE 958 tis. Kč

b) přijaté dary zachycené do provozních výnosů – 1 460 tis. Kč.

Výnosy z aktivace souvisí s aktivací vlastních režijních nákladů vynaložených v roce 2011 na projekt MVE 
Štětí.

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

Investice – Projekt „MVE Štětí“

– Celkový objem nedokončených investic 32,3 mil. Kč (různé projekty, stavební práce spočívající ve vybu-
dování připojení na elektrickou síť), dále jsou v projektu zahrnuty pozemky v hodnotě cca 12,5 mil. Kč.

Projekt „Spolupráce na projektu TV NOE“

– Vybavení TV studií  v pořizovací hodnotě 10,6 mil. Kč, účetní zůstatková hodnota 0  Kč,

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

Vlastní jmění - peněžní dary na investice 56,3 mil. Kč.

Bankovní úvěry – bankovní úvěr 3 530 tis. Kč, rozdělen na dlouhodobý bankovní úvěr 2 700 tis. Kč a 
krátkodobý bankovní úvěr 830 tis. Kč – splatný do 1 roku.

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

Přímé náklady pro plnění obecně prospěšných služeb  1 065 tis. Kč

Přímé náklady pro plnění činností dopl. (včetně akt. do investic)      282 tis. Kč

Náklady na správu  (včetně akt. do investic)    2 624 tis. Kč

Celkové náklady za společnost                3 971 tis. Kč

6. Lidské zdroje

Odměny členům správní rady a dozorčí rady nebyly v průběhu roku 2011 vypláceny.
Odměna ředitele společnosti ve výši 378 tis. Kč (hlavní pracovní poměr)
Další informace týkající se pracovníků a souvisejících osobních nákladů – viz. čl. VIII Přílohy k účetní závěrce.
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Výhled činností v roce 2012

Prioritou roku 2012  je finanční a organizační zajištění průběhu stavby MVE Štětí. 

Důležité události do data redakční uzávěrky výroční zprávy za rok 2011:

–  4. 1. 2012 byla uzavřena rámcová darovací smlouva se společností Zakládání staveb, a.s., s celkovým 
postupným plněním ve výši 7,5mil. Kč do 30. 6. 2012. Společnost Zakládání staveb, a.s., se tímto stala 
trvalým veřejným partnerem projektu „Energeia – spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání“. 
Prostředky určené touto darovací smlouvou směřují na zabezpečení chodu společnosti jako celku podle 
zakládací smlouvy Energeia, o.p.s. 

–  8. 2. 2012 byla projektu MVE Štětí schválena dotace v rámci OPPI, programu EkoEnergie, ve výši 
100mil. Kč, což představuje cca. 11% všech vynaložených nákladů na realizaci projektu. 

–  29. 2. 2012 byla v sídle společnosti Metrostav, a.s., podepsána rámcová smlouva upřesňující podmín-
ky financování a refinancování elektrárny včetně zástavních smluv, tedy vše, k čemu se Energeia, o.p.s., 
zavázala  ve smlouvě o dílo ze dne 28.7. 2011. Tímto aktem se podle smlouvy o dílo uvolnila poslední 
překážka k předání staveniště a zahájení stavby.  

–  19. 3. 2012 byla předáním staveniště zhotoviteli – konsorciu Metrostav, a.s., a Zakládání staveb, a.s., 
oficiálně zahájena stavba MVE Štětí.

–  Společnost Metrostav, a.s., projevila zájem o veřejné partnerství na projektu Energeia a v této sou-
vislosti se rozhodla obecně prospěšný projekt jako celek finančně dlouhodobě podporovat stejně jako 
společnost Zakládání staveb, a.s. Dne 29. 3. 2012 byla se společností Metrostav a.s., podepsána rámcová 
darovací smlouva na částku 7mil. Kč.

Výhled dalších činností a událostí v roce 2012:

–  Podle harmonogramu výstavby bude do konce roku 2012 dokončena stavební jáma pro zahájení beto-
náží základové desky a následně dalších železobetonových konstrukcí objektu elektrárny.  

–  12. 6. 2012 proběhne na staveništi elektrárny akce Posvěcení a poklepání základového kamene stavby 
MVE Štětí  kardinálem Dominikem Dukou, za účasti zástupců Energeia, o.p.s., Nadačního fondu Klíček, 
zhotovitele, ministerstev ŽP, MPO a MZ, zástupců měst Štětí a Hoštky, sponzorů, akademické sféry, do-
tčených úřadů státní správy, sdělovacích prostředků atd. 

–  V roce 2012 se zaměříme na hledání dalších partnerů, sponzorů, kteří se s myšlenkou naší společnosti 
budou plně identifikovat a zapojí se aktivně do její realizace. 

–  Činnosti v oblasti dětské hospicové péče budou proti roku 2011 mírně posíleny (viz rozpočet pro rok 
2012). Ostatní aktivity v oblasti vzdělávání nebudou v roce 2012 z finančních důvodů zatím aktivovány.
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Zjednodušená verze rozpočtu na rok 2012

Plánovaný rozpočet na rok 2012 je navržen především s ohledem na potřeby řízení projektu MVE Štětí při 
jeho realizaci – stavební dodávce. Rozpočet současně vychází z možností zajištěných prostředků darova-
cími smlouvami zejména se společností Zakládání staveb, a.s., a Metrostav, a.s.  

A.  Finanční výdaje podle středisek

Středisko 01 Správní     3.300.000,- Kč

V  předpokládaných výdajích je zahrnuto zejména: mzda tří pracovníků, vedení účetnictví, právní 
poradenství, průběžný audit, jednorázové pořízení technického vybavení, pronájem prostor, telefony 
a internet, cestovné a silniční daň za všechna auta společnosti, ostatní provozní režie.

Středisko 03 MVE Štětí                   9.507.200,- Kč

V  předpokládaných výdajích je mzda vedoucího střediska, náklady na hlavního inženýra projektu a 
zástupce investora, monitoring dotace, technický dozor investora, koordinátora BOZP, autorský dozor 
investora, daň z nemovitostí, pronájmy pozemků, dokončení stavby připojení MVE Štětí a její kolaudace 
včetně nákladů na zřízení věcných břemen, speciální právní služby, geodetická zaměření, poplatky za 
připojení MVE Štětí na ČEZ Distribuce, a.s., rozpočtová rezerva a ostatní výdaje.  

Středisko 04 Dětský hospic    1.256.000,- Kč

V předpokládaných výdajích jsou zahrnuty: mzdy dvou pracovníků, nájemní smlouva pro výkon činností 
v objektech dětského hospice, leasing auta, ostatní režie (PHM, telefony a spotř. materiál)

Středisko 07 Energeia Production     100 000,- Kč

Činnost střediska podobu výstavby MVE Štětí dočasně utlumena

Středisko 08 Pronájem movitého majetku   965.000,- Kč

Náklady na úvěr zakoupené techniky včetně pojištění.

Celkové výdaje společnosti v roce 2012                             15.128.000,- Kč

B.  Finanční krytí rozpočtu pro rok 2012

Stav účtů společnosti k 31. 12. 2011   0,10 mil. Kč

Plánované příjmy z darů (uzavřené darovací smlouvy k 29.2.2012) 14,50 mil. Kč

Pronájem techniky TV NOE           1,14 mil. Kč
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Závěrem

Raději klopýtat po správné cestě než vykračovat si mimo ni pevným krokem. 

       Aurelius Augustinus
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