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Úvodní slovo zakladatelů
Milí přátelé,
v loňském roce jste mohli být svědky – přímo, nebo prostřednictvím našich webových stránek –
úspěšného zahájení stavební realizace našeho pilotního projektu Malé vodní elektrárny Štětí.
Letos, rok od zahájení stavebních prací, vidíme, jak se myšlenka projektu „Energeia – spolupůsobení
energie vody a sociálního podnikání“ začíná postupně zhmotňovat. Stavba vodní elektrárny, která má
svým provozem udělovat hybnost hlavním činnostem naší neziskové organizace, je v době redakční
uzávěrky realizována z více než 40 %! Je opravdu velkou radostí vidět, jak nám dílo roste doslova před
očima, dokonce bez větších technologicko-stavebních komplikací!
Do základů stavby byl zabudován základní kámen, který dne 12. 6. 2012 slavnostně požehnal pan
kardinál Dominik Duka, za účasti mnoha dalších osobností a našich přátel. Věříme, že tímto aktem
požehnání se našemu dílu dostává zvláštní pomoci a děkujeme za ni.
Po celou dobu uplynulých deseti let byl velký problém přesvědčovat sponzory a banky o tom, že
naše myšlenka opravdu má reálnou šanci na uskutečnění. V tomto směru dnes naše komunikace
vypadá o poznání jinak! Máme nové partnery a sympatizanty, kteří nám skutečně všemožně
pomáhají. Jmenovitě zde chceme velmi poděkovat především společnostem Zakládání staveb, a.s.,
Metrostav a.s., městům Štětí a Hoštka, společnosti Cyrrus Advisory, a.s., také státním institucím
– Ministerstvu průmyslu a obchodu a Czechinvestu za jejich profesionální přístup v oblastech
kontroly a poradenství při administraci plnění podmínek dotace z OPPI. Velký dík patří také našemu
oficiálnímu mediálnímu partnerovi – Českému rozhlasu.
Dnes již nemáme obavu o to, zda budeme schopni hotové dílo po jeho stavebním dokončení a
zprovoznění zhotoviteli zaplatit; nyní nám jde o výběr nejvhodnější formy a její co nejnižší ceny – se
současným akcentem na maximální nezávislost projektu Energeia jako celku. Dobrým instrumentem
k zaplacení stavby se nám reálně začíná jevit emise vlastních dluhopisů. Dluhopisy se splatností
3–15 let bezpečně zhodnotí peníze investorů a investoři navíc tímto způsobem pomohou podpořit
charitativní projekty! Dluhopisy nám totiž umožní získat alternativní zdroj financování vodní
elektrárny, a tím zvýšit disponibilní výnosy z prodeje elektřiny – tyto prostředky budou sloužit právě
na financování neziskových projektů. Dalším nezanedbatelným přínosem emise vlastních dluhopisů
bude i posílení naší nezávislosti na bankách.
V polovině roku 2012 se projektový tým rozrostl o nové pracovníky, zkušené profesionály, díky nimž
jsme nyní pro zhotovitele stavby po odborné stránce rovnocenným partnerem. K podobnému
personálnímu posílení došlo i v oblasti finančního, ekonomického a právního managementu, což
zlepšuje naši pozici také vůči bankám a státním institucím.
V roce 2013 vysoutěžíme budoucího provozovatele vodní elektrárny Štětí – budeme vybírat firmu,
která má nejen dostatečné praktické zkušenosti a finanční sílu, ale současně také potenciál stát se
partnerem našeho charitativního projektu.
Díky rozpracovanosti stavby elektrárny, novým sympatizantům a kvalitnímu projektovému týmu
jsme také stabilizovali a již nyní mírně posílili aktivity v oblasti dětské hospicové péče v partnerství
s Nadačním fondem Klíček. Na tomto místě bychom rádi vyjádřili zvláštní poděkování společnosti
Zakládání staveb, a.s., jmenovitě panu Ing. Milanu Královi, předsedovi představenstva, a jeho
kolegům z vedení společnosti za důvěru v naši práci a za opakovanou finanční a praktickou pomoc.
Podle aktuálních možností se již v roce 2013 začneme připravovat na avizované aktivity v oblasti
mediální a vzdělávací. Máme zájem stát se producenty populárně vzdělávacích projektů, jejichž
cílem je odhalovat souvztažnost v poznání – hledat a nacházet smysl v souznění mezi vědou,
uměním, filosofií a spiritualitou.
Ještě jednou děkujeme všem, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáháte.
Marek a Jana Černočtí
V Heřmanově Městci dne 25. 5. 2013
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Základní informace o společnosti Energeia, o.p.s.

Energeia
projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání
Vše, co děláme, inspiruje ke vnímání světa v souvislostech; naše aktivity
odhalují skrytou souvztažnost v poznání.
Současně dáváme vzniknout unikátnímu způsobu financování neziskové
organizace: charitativní dary k podpoře obecně prospěšných činností nejdříve
investujeme do využití vodní energie, která zvýší jejich hodnotu a zajistí z nich
stálý užitek.
Tím získáme nezávislost na jednorázovém sponzoringu a zajistíme dlouhodobou udržitelnost všech našich projektů.

„energie udělující hybnost...“
Na řece Labi u města Štětí stavíme vodní elektrárnu s instalovaným výkonem
5,2 MW a průměrnou roční výrobou 31,5 GWh, při celkových pořizovacích
nákladech 930 mil. CZK.
Elektrárnu uvedeme do provozu v únoru 2015.

„energie obnovující naději...“
Obnovitelná energie vody nám trvale finančně zajistí projekty praktické
sociální pomoci, které provozujeme v partnerství s Nadačním fondem Klíček
(www.klicek.org).

„energie odhalující nepoznané...“
Obnovitelná energie vody nám umožní postupně realizovat mediální produkci, jejímž obsahem bude odhalovat souvztažnost v poznání – hledání
smyslu v souznění mezi vědou, uměním, filosofií a spiritualitou.

„učíme se vnímat život a svět v ucelenějším obraze,
který dává smysl i naději...“
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Pojetí souvislostí – souvztažnosti v poznání
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 přesvědčeni, 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.
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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 dosažený hospodářský výsledek (zisk) do obecně prospěšných služeb nebo do
doplňkových činností (MVE Štětí), ze kterých jsou obecně prospěšné služby financovány; 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 obnovitelným zdrojem prostředků pro financování hlavních činností Energeia, o.p.s.

Kodex činností
Společnost Energeia, o.p.s., zřízená podle platného znění § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, je charakterem svých aktivit, nevyjímaje provoz dětských hospiců,
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 filozofie, a důsledně dbát o prohlubování humanistické morálky konkretizované
v projevech úcty k životu. Usiluje podporovat kvalitu a ochranu života ve všech jeho stádiích.
Všechny aktivity společnosti Energeia mají hledat a objevovat souvztažnost v poznávání světa.
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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 2012 bylo složení správní rady následující:
Mgr. Markéta Královcová
předsedkyně správní rady 		
Ing. Miroslav Lekeš
člen správní rady do 13.2.2012
Jana Černocká
člen správní rady od 14.2.2012
Mgr. Kateřina Hájková					
člen správní rady 		

Ředitel společnosti
Tuto funkci vykonává 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 dále rozhoduje
o zákonem vymezených záležitostech – v tomto smyslu byla podle novelizace zákona upravena
zakládací smlouva společnosti.

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
Členové dozorčí rady v roce 2012:
Martin Řehák
předseda
JUDr. Pavel Müller
člen do 22.11.2012

Ing. Miroslav Lekeš
člen od 23.11.2012
Ing. Marie Urbanová, Ph.D.
člen
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Honorary Board Energeia, o.p.s.
Společnost Energeia, o.p.s., v roce 2010 zřídila, nad rámec zákona o obecně prospěšných společnostech,
čestný výbor složený z významných osobností, které se s projektem Energeia seznámily, dlouhodobě jej
sledují, spolupracují na jeho realizaci 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 2012
V roce 2012 měla společnost Energeia, o.p.s., s krátkým přerušením od 1.6 do 30.9 celkem 5
zaměstnanců:
Středisko 001 Režijní
Marek Černocký – ředitel společnosti, zaměstnán na plný úvazek na základě manažerské smlouvy
a smlouvy o výkonu funkce statutárního zástupce.
Jana Černocká – asistentka ředitele společnosti, zaměstnána na 34hodin týdně.
Mgr. Robert Laciga – finanční ředitel společnosti do 31.5.2012.
Ing. Peter Turoci – finanční manažer a vedoucí střediska 003 od 1.10.2012.
Středisko 003 MVE Štětí
V roce 2012 nemělo žádné zaměstnance, spadalo do kompetence ředitele společnosti a od
1.10.2012 do kompetence finančního manažera společnosti.
Středisko 004 Dětská hospicová péče
Radek Nohál – koordinátor společných projektů s Nadačním fondem Klíček, naší partnerskou
organizací.
Miroslav Sadílek – provozně-technický pracovník ve stávajícím objektu dětského hospice.

Externí spolupracovníci, poradci a dodavatelé v roce 2012
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. – technický dozor investora projektu MVE Štětí
Ing. Petr Kubant – hlavní inženýr projektu MVE Štětí
Pöyry Environment, a.s. – generální projektant MVE Štětí
ARGO Automatizace, s.r.o. – dodavatel stavby připojení MVE Štětí na distribuční síť ČEZ
Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s. – zhotovitel stavby MVE Štětí ve sdružení
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Přehled činností vykonávaných v roce 2012
Rozdělení Energeia, o. p. s., podle jednotlivých činností v roce 2012
001 Středisko Režijní
003 Středisko MVE Štětí
004 Středisko Dětské hospicové péče
007 Středisko Energeia Production
008 Středisko Pronájem TV Vybavení
009 Středisko Reklama

001 Středisko Režijní
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
poradenství, průběžný audit. Spravuje bankovní účty společnosti, vede pokladnu a zajišťuje veškerý
platební styk, vystavuje faktury za celou společnost, ve spolupráci s právníkem a daňovými poradci
připravuje a koordinuje smluvní dodavatelské a jiné vztahy režijního střediska. 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 společnosti navenek.
Režijní středisko iniciuje 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 – ředitel společnosti
Jana Černocká – asistentka ředitele společnosti
Mgr. Robert Laciga do 31.5.2012 – vedoucí střediska 003
Ing. Peter Turoci od 1.10.2012 – finanční manažer společnosti a vedoucí střediska 003
Dodavatelské vztahy správního střediska
AV-Auditing, s. r. o. a PSP, s.r.o. – vedení účetnictví, personalistiky a daňového poradenství
Ing. Zdeněk Nejezchleb – auditor společnosti
Mgr. Jana Malá – právník společnosti
V roce 2012 se podstatným způsobem nezměnila organizace střediska, přibyla pouze smlouva
pro zajištění komunikace s veřejností s Jiřím Královcem s plněním cca. 10 tis měsíčně, který má na
starosti redakci veškerých firemních textů a správu webových stránek.
Nově byla obsazena pozice finančního manažera společnosti ekonomem Ing. Petrem Turocim,
absolventem ČVUT Praha, obor Ekonomika a řízení ve stavebnictví, který paralelně pracuje na částečný
pracovní úvazek v UniCredit Bank, a.s. pobočka Oeconomus – Církve a náboženské společnosti.
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„energie udělující hybnost...“
003 Středisko MVE Štětí
V rámci střediska 003 probíhá realizace projektu MVE Štětí – základní popis projektu na webu
energeia.cz: http://energeia.cz/page/cz/20/energie-udelujici-hybnost/

Jez na Labi u Štětí před zahájením stavby MVE Štětí.

Stavba MVE Štětí – letecký snímek z dubna 2013

Energeia, o. p. s. I Výroční zpráva za rok 2012

Realizace stavby MVE Štětí v roce 2012 v nejdůležitějších bodech:
• Od 10. 12. 2011 do 28. 2. 2012 probíhala Due diligence (právní audit) projektu MVE Štětí 		
a společnosti Energeia, o.p.s., advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners.
• 29. 2. 2012 byly podepsány smlouvy zajišťující financování projektu zhotovitelem Metrostav, a.s.
a Zakládání staveb, a.s.
• 19. 3. 2012 bylo zhotoviteli smluvně předáno staveniště – oficiální zahájení stavby MVE Štětí.
• 12. 4. 2012 společnost Energeia, o.p.s., obdržela rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR o poskytnutí dotace v rámci programu OPPI ve výši 100mil. Kč.
• 12. 6. 2012 se uskutečnila slavnost požehnání základního kamene kardinálem Dominikem 		
Dukou, http://www.energeia.cz/page/cz/31/archiv-aktualit/ – reportáže z „Požehnání
stavby vodní elektrárny Štětí“.		
• Důležité milníky výstavby v roce 2012 až do redakční uzávěrky výroční zprávy 30. 4. 2013:
13. 9. 2012 je již po celém obvodu zajištěna stavební jáma včetně pilot, na nátoku a výtoku
jsou zkompletovány jímky ze štětových stěn. Bylo úspěšně dokončeno založení stavby ve
velmi obtížných hydrogeologických podmínkách.
Ke dni 12. 12. 2012 byl splněn první milník výstavby MVE Štětí – byla dokončena stavební
jáma. Prostavěnost představovala cca 30% smluvní ceny díla.
Od počátku roku 2013 začíná růst stavba samotného objektu vodní elektrárny – na základové desce roste železobetonová spodní stavba a instalují se první technologické ocelové
a betonové konstrukce – PITy turbín, savky, betonáže vtoku a výtoku atd.
• Po celou dobu výstavby je úspěšně dodržován smluvní harmonogram, v době účetní uzávěrky je
prostavěno cca. 40%.
• V říjnu byla podána žádost o dotaci na rybí přechody v rámci OPŽP (Operační program Životní
prostředí) Výše dotace může dosáhnout až 90% způsobilých výdajů, tj. 4,5 mil. Kč.
• Od počátku roku 2012 probíhá příprava modelů refinancování zprovozněné elektrárny v roce
2015. Společnost Energeia, o.p.s. zvažujeme ve spolupráci s poradenskými společnostmi emisi
vlastních dluhopisů a jednáme s finančními institucemi o možném poskytnutí úvěru. Do konce
roku 2013 by měl být vybrán cenově optimální model financování.
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• Do konce roku 2013 proběhne veřejná soutěž na výběr provozovatele elektrárny ve spolupráci se
soutěžitelem – společností RTS, a.s.
• Pokračuje průběžné monitorování stavby, jsou pořizovány letecké snímky a videa dokumentující
postup výstavby.
Na obrázcích je vidět pohled na stavební jámu a základovou desku, na které začala výstavba
samotného objektu elektrárny, montáž technologie firmou Voith Hydro a konstrukce bednění pro
betonování savek.

Projektový tým investora – Energeia, o.p.s.
Stavbu řídí kvalifikovaný projektový tým, jehož zkušenosti a profesionalita umožňují, aby Energeia, o.p.s.,
vystupovala vůči zhotoviteli jako rovnocenný partner.
Složení projektového týmu:
– vedoucí střediska 003 a finanční manažer Ing. Peter Turoci
– hlavní inženýr projektu Ing. Petr Kubant
– technický dozor investora, společnost ADOMIS s.r.o. - čtyřčlenný tým pod vedením Ing. Milana Sochůrka
– právník společnosti Mgr. Jana Malá z Chrudimi
– tým poradců pro plnění podmínek OPPI - CYRRUS ADVISORY, a.s.,

Energeia, o. p. s. I Výroční zpráva za rok 2012

„energie obnovující naději...“
004 Středisko Dětské hospicové péče
Také v roce 2012 pokračovala úzká spolupráce s partnerskými organizacemi – Nadačním fondem
Klíček a Sdružením Klíček.
Vzájemná spolupráce se týkala především zajištění provozu dětského respitního hospicového domu
v Malejovicích (první část budoucího komplexu dětského hospice), terénní práce s rodinami, které o
své vážně nemocné děti pečují doma (mj. zapůjčování, dovoz a montáž potřebného ošetřovatelského
vybavení), projektu letního tábora, určeného zejména dětem, které by kvůli svému zdravotnímu či
sociálnímu omezení nemohly jet na běžný tábor, a také osvětové činnosti zaměřené na podporu práv
dětí v nemocnici, rozvoj herní práce a prezentaci společného projektu Energeia, o.p.s., a Nadačního
fondu Klíček.
Na všech těchto oblastech společného projektu se podíleli zaměstnanci střediska 004 Dětské hospicové péče: Radek Nohál, koordinátor společných projektů Energeia, o.p.s., a Nadačního fondu Klíček, a
Miroslav Sadílek, provozně technický pracovník areálu respitního hospicového domu pro děti, mladé
lidi a jejich blízké v Malejovicích.
Dům slouží rodinám, u jejichž dětí byla diagnostikována život ohrožující nebo život omezující choroba,
a v současnosti jim nabízí především možnost tzv. „asistované rodinné rekreace“.
V rámci této péče se tým pracovníků dětského hospice snaží vytvořit prostředí, ve kterém se rodiny,
pečující o vážně nemocné dítě, mohou podělit o každodenní náročnou ošetřovatelskou péči, znovu
nabrat fyzické síly a celkově zregenerovat. Nabízená pomoc však neleží jen v rovině fyzické pomoci.
Velká část rodin, které do Malejovic přijíždějí, vítá možnost podělit se o své starosti a obavy ve svobodnějším a vlídnějším prostředí, než jaké prozatím nabízejí tuzemské instituce, s nimiž rodiče během
léčby dítěte přicházejí do kontaktu.
Malejovický respitní a hospicový dům je otevřen pro rodiny s vážně nemocnými dětmi či mladými lidmi během celého roku, délku svého pobytu si rodiny určují samy. Někdy sem přijíždějí strávit víkend,
častěji setrvávají týden či dva, úplnou výjimkou však nejsou ani pobyty v řádu měsíců. Do Malejovic
přijíždějí děti s rodiči, sourozenci, ale také s prarodiči či se svými domácími mazlíčky.
Také v roce 2012 tak byla hosty malejovického hospicového domu široká a
pestrá skupina lidí od kojenců až po
seniory – třeba babičky nemocných
dětí. Každý z hostů má své vlastní potřeby a tým dětského hospice se jim
vždy snaží pružně přizpůsobit. Malejovický hospicový dům nabízí také
půjčovnu ošetřovatelského vybavení
pro rodiny, které o své vážně nemocné dítě pečují v domácím prostředí.
Půjčovna disponuje například kyslíkovými koncentrátory, odsávačkami,
polohovacími postelemi, antidekubitními pomůckami, vozíky – zkrátka
prostředky, které usnadňují domácí
péči o vážně nemocné dítě. Služeb
půjčovny nevyužívají jen hosté maleLetní tábor v Malejovicích – červenec 2012
jovického hospicového domu.
Naši zaměstnanci se také podíleli na přípravách, organizaci a průběhu již tradičního letního tábora,
jejž se účastní například děti, které procházejí náročnou léčbou či chronickou fází své nemoci, a jejich
blízcí – rodiče, sourozenci, kamarádi... Na tábor však přijíždějí, podobně, jako na celoroční pobyty do
malejovického hospicového domu, i pozůstalí rodiče a sourozenci z celé České republiky.
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Naši zaměstnanci úzce spolupracují se svépomocnou rodičovskou ubytovnou, kterou pro mimopražské rodiny dětí, hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole zřídily a spravují Nadační fond
a Sdružení Klíček. Na ubytovně přicházíme do kontaktu s rodinami, které často hledají nejen dostupné
ubytování, ale také další formy pomoci a podpory, které nabízíme.
V roce 2012 mělo naše středisko k dispozici dva služební vozy, což nám během celého roku umožňovalo zajíždět s potřebným vybavením k rodinám v celé České republice. Půjčovna je velkým přínosem
zejména pro rodiny, které si pořízení nákladnějšího ošetřovatelského vybavení nemohou dovolit nebo
které musejí dlouhou dobu čekat na to, až jim nákup schválí příslušná zdravotní pojišťovna. Díky zapůjčenému vybavení nemusí dítě trávit v nemocnici tak dlouhou dobu a může být dříve propuštěno
do domácího ošetřování.
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 mezinárodní setkání organizace EACH (Evropské
asociace na podporu dětí v nemocnici) v britském Manchesteru, kde společný projekt zastupovala a představila Markéta Královcová, předsedkyně správní rady Energeia, o.p.s., a ředitelka
Nadačního fondu Klíček. Společný projekt byl
také prezentován na dvou významných akcích,
které se uskutečnily v prostorách českého velvyslanectví v Londýně.
První z nich bylo slavnostní předání Stříbrné pamětní medaile Jana Masaryka, kterou in memoriam udělil paní Peg Belsonové ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg a v jeho zastoupení ji zástupcům rodiny předal velvyslanec ČR ve Velké
Británii Michael Žantovský. Paní Peg Belsonová
byla velmi výraznou postavou humanizačních
změn v dětských nemocnicích nejen ve Velké
Británii, ale v řadě dalších zemích celého světa, a Zakladatelka dětského hospicového hnutí, Sestra Frances
naši zaměstnanci se s ní měli možnost setkat při Dominica z Oxfordu, na prosincové slavnostní akci v prostorách
českého velvyslanectví v Londýně.
několika jejích pobytech v České republice.
Druhou událostí, kde byl prezentován zejména projekt malé vodní
elektrárny ve Štětí a jeho vazba na
charitativní aktivity, byla předvánoční společenská akce, pořádaná
na londýnské ambasádě ve spolupráci s britskou krajanskou komunitou.
V tuzemském prostředí byl projekt
zmiňován na několika přednáškách, besedách a diskusích pro
lékaře, sestry, sociální pracovníky i
laiky (Český Krumlov, Praha, Ostrava).
Markéta Královcová v rozhovoru s velvyslancem České republiky ve Velké
Británii, Michaelem Žantovským; prosinec 2012.
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„energie odhalující nepoznané...“
007 Středisko Energeia production
Obnovitelná energie vody nám umožní postupně realizovat mediální produkci, jejímž obsahem
bude odhalovat souvztažnost v poznání – hledat a nacházet smysl v souznění mezi vědou,
uměním, filosofií a spiritualitou.

Plánované oblasti působení:
• Internetové portály.
• Pravidelná setkávání aktérů tvůrčích mediálních projektů – diskusní fóra.
• Čtvrtletní časopis.
• Přednášky, semináře a konference se zaměřením na souvztažnosti v poznání.
• Tvůrčí skupina pro výrobu televizních dokumentárních pořadů.
Obsahem a smyslem mediálních aktivit je „nahlížet na člověka a svět v souvislostech – rozvíjet
mezioborový způsob vzdělávání srozumitelný široké veřejnosti“.
Myšlenková východiska jsou podrobněji rozvedena v Zakládací smlouvě Energeia, o.p.s., v článku IV.,
bodu A, a v článku V. – ve smyslu programového prohlášení (www.energeia.cz/statut/statut.html).
Projekt Energeia koncepčně navazuje na projekt Omega – revue pro vědomí souvislostí, z let 1993–
94. Téma souvztažnosti v poznání již tehdy probudilo velký zájem: během krátké doby kolem sebe
soustředilo pozoruhodnou sílu osobností, a to nejen filosofů, duchovních, umělců, politiků, ale
také přírodovědců základního i aplikovaného výzkumu; sešli se zde zástupci univerzit a akademií
nejen z České a Slovenské republiky. V té době se však uvedený záměr nepodařilo finančně zajistit.
Scházel dostatečný počáteční kapitál i perspektiva následné ekonomické udržitelnosti (dnes naše
vodní elektrárna). Postupem času jsme projekt rozšířili o tolik potřebný praktický sociální rozměr.

Činnost střediska v roce 2012
V roce 2012 trval útlum činnosti střediska z finančních důvodů. V roce 2013 budou podle aktuálních
možností postupně připravovány podmínky pro obnovení těchto aktivit.

008 středisko Pronájem TV vybavení
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
televizní vysílací licence. Příjmy z pronájmu techniky slouží k pokrytí splátek úvěru ve výši 8,1 mil. Kč,
který v roce 2006 poskytla na její pořízení Česká spořitelna, a.s.
K 30. 4. 2013 činil nesplacený zůstatek úvěru 2,5 mil. Kč.

009 Středisko Reklama
Středisko doplňkové podnikatelské činnosti – „Reklamní činnost a marketing“ bylo zřízeno v roce
2012 s cílem otevřít pro společnost Energeia, o.p.s., nové možnosti získávání finančních prostředků.
Středisko bude nabízet a poskytovat reklamní služby a realizovat projekty v oblasti reklamy a
marketingu.
V roce 2012 žádná aktivita neprobíhala.
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Ekonomické údaje společnosti Energeia, o.p.s., za rok 2012
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 2012
Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2012 (v tis. Kč)
hlavní činnost
3 782
2 176

výnosy
náklady před zdaněním
daň z příjmů
hospodářský výsledek

1 606

doplňková činnost
4 785
4 122
0
663

celkem
8 567
6 298
0
2 269

Dosažený kladný hospodářský výsledek v rámci hlavní činnosti koresponduje s finanční stabilizací
společnosti. Objem přijatých darů v rámci hlavní činnosti umožňuje zachování provozu Střediska
dětské hospicové péče (partnerství s Nadačním fondem Klíček). Aktivity týkající se výstavby nového
hospice v Malejovicích jsou pozastaveny až do úspěšného završení stavby a zahájení provozování
MVE Štětí.
Zisk v rámci doplňkové činnosti je spojen s pokračováním nájemního vztahu techniky u projektu TV
NOE. Z hlediska finanční stability je zásadní výše nájemného, které plně pokryje splátky úvěru a další
související náklady.
Dosažený kladný výsledek hospodaření společnosti bude použit ke krytí ztrát z minulých let.

B. Zhodnocení vývoje majetku a závazků
Rekapitulace majetku a závazků za rok 2012 (v tis. Kč) – netto hodnoty
položka
dlouhodobý majetek
pohledávky
krátkodobý finanční majetek
jiná aktiva
aktiva celkem

1.1.2012
47 114
127
388
24
47 653

31.12.2012
307 927
409
4 936
19
313 291

položka
vlastní zdroje
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
ostatní pasiva
pasiva celkem

1.1.2012
43 626
2 835
1 192
0
47 653

31.12.2012
57 486
253 809
1 905
91
313 291

Nárůst hodnoty Stálých aktiv (nemovitý majetek) plně koreluje se zahájením výstavby MVE Štětí
v roce 2012, dokončení stavby je předpokládáno na únor 2015. Stavba je nyní financována
prostřednictvím dodavatelského úvěru – viz nárůst dlouhodobých závazků. V oblasti movitého
majetku došlo k prodeji jednoho automobilu.
Vlastní zdroje byly posíleny prostřednictvím dosaženého zisku a účelových darů určených na
výstavbu MVE Štětí.

2. Výrok auditora k účetní uzávěrce http://energeia.cz/page/cz/9/ucetni-uzaverky/
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3. Výnosy v členění podle zdrojů
V roce 2012 společnost dosáhla následujících významných výnosů:
a) příjmy z pronájmu techniky TV NOE		
b) příjmy z reklamní činnosti 			
c) tržby z prodeje majetku			
d) aktivace dlouhodobého majetku		
e) přijaté dary zachycené do provozních výnosů

958 tis. Kč
95 tis. Kč
383 tis. Kč
3 347 tis. Kč
3 782 tis. Kč

4. Stav a pohyb majetku, vlastních zdrojů a závazků – nejzásadnější položky
Investice – Projekt „MVE Štětí“

– Celkový objem nedokončených investic ve výši 295 415 mil. Kč (projekty, stavební práce, činnosti
stavebního a autorského dozoru, nákup pozemků).
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“ ,
– Projektová dokumentace pro výstavbu dětského hospice ve výši 1 547 tis. Kč.
Vlastní jmění - peněžní dary na investice v hodnotě 67,9 mil. Kč.
Bankovní úvěry – bankovní úvěr 2 700 tis. Kč, rozdělen na dlouhodobý bankovní úvěr 1 870 tis. Kč
splatný v roce 2016 a krátkodobý bankovní úvěr 830 tis. Kč splatný v roce 2013.

5. Úplný objem nákladů rozčleněný 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
Přímé náklady pro plnění činností dopl. (včetně akt. do investic) 		
Náklady na správu (včetně akt. do investic)		

1 774 tis. Kč
3 497 tis. Kč
1 027 tis. Kč

Celkové náklady za společnost 		

6 298 tis. Kč

6. Lidské zdroje
Odměny členům správní rady a dozorčí rady nebyly v průběhu roku 2012 vypláceny.
Roční mzda ředitele společnosti, statutárního zástupce, činila 695 tis. Kč (hlavní pracovní poměr)
Další informace týkající se pracovníků a souvisejících osobních nákladů – viz Příloha k účetní závěrce.
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Výhled činností v roce 2013
V roce 2013 bude samozřejmě pokračovat stavební realizace projektu MVE Štětí.
Důležité události do data redakční uzávěrky Výroční zprávy za rok 2012:
– Na začátku roku 2013 bylo v třítýdenním předstihu dosaženo důležitého milníku stavby - 		
dokončení základové desky elektrárny, čímž byla definitivně ukončena sanace podzemní tlakové
vody;
– Na začátku dubna 2013 byla úspěšně akceptována žádost o dotaci na rybí přechody v rámci
OPŽP;
– Do konce září 2013 proběhne série jednání o možnostech a formách optimálního modelu refi
nancování MVE Štětí s CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., PPF bankou a.s., Pricewaterhouse
Coopers Česká republika, s.r.o., a Mazars Consulting, s.r.o. Další jednání se připravují. Naším cílem
je emise vlastních „energetických“ dluhopisů se splatností 3, 5, 10 a 15 let s předpokládaným
průměrným úročením 4 % p.a. Finální partner vzejde z výběrového řízení;
– Ve spolupráci s partnery zajištovat potřebné provozní zdroje podle rozpočtu na rok 2013;
– Podáno změnové řízení na prodloužení termínu čerpání dotace OPPI ve výši 100 mil. Kč do
června 2015;

Výhled dalších činností a událostí v roce 2013:
– Do konce roku 2013 bude vybrán provozovatel MVE Štětí;
– Do konce roku 2013 bude vybrán model refinancování MVE Štětí;
– V průběhu léta očekáváme schválení žádosti o dotaci na rybí přechody (OPŽP);
– Do konce roku 2013 bude dokončena stavba připojení MVE Štětí přivedením a připojením VN
kabelu do objektu elektrárny a zahájeno kolaudační řízení této stavby;
– Pokračuje nepřetržité monitorování stavby, jsou pořizovány letecké snímky a videa
dokumentující postup výstavby. Na stavbu jsou umožněny exkurse pro zájemce a pořádají
se setkání motivující k účasti na projektu další potenciální partnery;
– Připravuje se uzavření nové smlouvy o partnerství na projektu Dětské hospicové péče 		
s Nadačním fondem Klíček;
– Ve spolupráci s partnery Energeia, o.p.s., bude posílena sponzorská podpora Nadačnímu fondu
Klíček a střediska 004 Dětské hospicové péče;
– S vybraným partnerem bude zahájena příprava projektů v oblasti mediální produkce, jejímž
obsahem bude odhalování souvztažnosti v poznání – hledání smyslu v souznění mezi vědou,
uměním, filosofií a spiritualitou;
– Do konce roku 2013 Energeia, o.p.s., posílí oblast marketingové komunikace a public relations
novým komplexním řešením grafického designu všech dokumentů včetně webových stránek, v
této oblasti by měla posílit i personálně.

Energeia, o. p. s. I Výroční zpráva za rok 2012

Zjednodušená verze rozpočtu na rok 2013
Plánovaný rozpočet na rok 2013 je navržen především s ohledem na potřeby řízení projektu MVE
Štětí při jeho realizaci – stavební dodávce. Rozpočet současně vychází z možností zajištěných prostředků darovacími smlouvami s partnery.

A. Finanční výdaje podle středisek
001 Středisko Režijní					

3.460.000,- Kč

V předpokládaných výdajích je zahrnuto zejména: mzda tří pracovníků, vedení účetnictví, právní
poradenství, průběžný audit, náklady na komunikaci s veřejností, jednorázové pořízení technického
vybavení, úvěr na nový automobil, pronájem prostor, telefony a internet, cestovné a silniční daň za
všechna vozidla společnosti, ostatní provozní režie.

003 Středisko MVE Štětí				

8.883.000,- Kč

V předpokládaných výdajích jsou 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.

004 Středisko Dětské hospicové péče		

1.660.000,- Kč

V předpokládaných výdajích jsou zahrnuty: mzdy tří pracovníků, nájemní smlouva pro výkon činností
v objektech dětského hospice, ostatní režie (PHM, telefony a spotřební materiál) a rozpočtová
rezerva na neočekávané výdaje ve výši 150tis. Kč.

007 Středisko Energeia Production		

		 100 000,- Kč

Činnost střediska je po dobu výstavby MVE Štětí dočasně utlumena. Do konce roku 2013 budou
probíhat pouze přípravy konkrétních projektů a bude uzavřena jedna koprodukční smlouva v oblasti dokumentaristiky.

008 Středisko Pronájem TV Vybavení 		

965.000,- Kč

Náklady na úvěr zakoupené techniky včetně pojištění.
Výdaje společnosti v roce 2013 včetně rozpočtové rezervy

15.068.000,- Kč

B. Finanční krytí rozpočtu pro rok 2013
Stav účtů společnosti k 31. 12. 2012 		
Plánované příjmy z darů od partnerů. 			
Pronájem techniky TV NOE			
Příjmy společnosti v roce 2013 				

4.936.000,- Kč
10.500.000.- Kč
958.000,- Kč
16.394.000,- Kč
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Závěrem
Rok 2012 byl z pohledu realizace projektu „Energeia – spolupůsobení energie vody a
sociálního podnikání“ průlomovým. Jak jsme již napsali ve svém úvodním slově na začátku
této výroční zprávy, poděkování patří především novým partnerům tohoto projektu, kteří
v myšlenku „Energeia“ – s jejím postupným zhmotňováním – získávají stále větší důvěru.
Rádi bychom na rozdíl od jiných „neziskovek“ i komerčních společností nespoléhali na
marketing a reklamu v jejich dnešním mediálním pojetí. Přáli bychom si, aby naší reklamou
byla konkrétní práce, aby za nás mluvily především naše činy.
Snažíme se být vytrvalí a svůj vlastní přínos nijak nepřeceňujeme. Jak při rozhovoru s paní
Evou Hůlkovou pro Český rozhlas řekl Marek Černocký, naše zásluhy jsou snad jedině
v tom, že jsme se za těch více než deset let snažení a potýkání s problémy nevzdali, že
jsme vydrželi, dokud „se to postupně neprolomilo“. Takto se konec konců v přírodě chová
obyčejná „trpělivá“ voda naléhající na hráze – nakonec si cestu najde... Takto se chová od
počátku vesmíru i hmota, když hledá cestu k viditelnému vyjádření neviditelného života,
skrze nějž existuje...

Kontakty

Za Pektinou 944
538 03 Heřmanův Městec

Malejovice 22
285 04 Uhlířské Janovice

tel.: +420 469 630 116
fax: +420 469 696 072
mobil: +420 608 028 435
energeia@energeia.cz
www.energeia.cz

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

