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Ůvod

Energeia    
projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Projekt do své současné podoby zrál bezmála třináct let. Na naši společenskou scénu v něm vstupuje zcela 
nový model financování a fungování neziskové organizace, model, který v sobě spojuje charitativní činnost 
a etické podnikání.

V projektu Energeia je možno rozlišit dvě stránky – ideovou a technickou.

Po ideové stránce vychází náš projekt z identifikace řady nenaplněných společenských potřeb, k jejichž 
naplnění bychom rádi přispěli – a to jednak v oblasti sociální a charitativní, jednak v oblasti vzdělávací 
a osvětové.

Určitým společným jmenovatelem všech našich obecně prospěšných aktivit ( jak těch, které již  
realizujeme, tak těch teprve zamýšlených) je vědomí souvislostí – poznání, že v lidském životě je vše 
vzájemně provázáno a že člověk každým svým činem vstupuje do složitého přediva vztahů, příčin i 
následků. Naší ambicí je rozšiřovat a zpřehledňovat horizonty individuálního poznání, a současně 
kultivovat smysl pro zodpovědnost, která vyplývá už z toho, že jsme se narodili jako lidé: cokoli děláme, 
má vliv na další lidi kolem nás i na prostředí, v němž žijeme – a svět kolem nás není jen zásobárnou 
zdrojů.

Jednotlivými dílčími projekty (v oblasti sociální, mediální, publikační a vzdělávací) chceme také 
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 hledají společné postoje 
a cíle, zvlášť důležité.

Současně platí, že to, co je potřebné a prospěšné, není vždy populární. O to těžší – a zároveň o to 
důležitější – ovšem je takové věci podporovat a prosazovat.

Technická stránka našeho projektu se pak soustředí na hledání konkrétních způsobů, jak našim 
aktivitám eticky čistě, a současně efektivně a trvale, zajistit adekvátní finanční zázemí, a jak jednotlivé 
ideové vize co nejúčinněji realizovat.

Obecně prospěšnou společnost Energeia, o.p.s., založili manželé Marek a Jana Černočtí v září 2003. 
Název společnosti nebyl vybrán náhodně – pochází z řečtiny a označuje sílu, která uvádí věci do 
pohybu a směřuje k jejich uskutečnění.

Slovo energeia nejlépe vypovídá o našich myšlenkách, přístupu ke světu i metodě naší práce – o našem 
úsilí probouzet v lidech touhu „vydat se na cestu“.

V jedné organizaci spojujeme svět podnikání a neziskových aktivit – investujeme do obnovitelné energie 
vody, která se pak stane nevysychajícím zdrojem prostředků pro financování naší neziskové práce. 
Tímto principem proměňujeme i jednorázovou finanční pomoc v pomoc efektivní a především stálou.  
Obnovitelné zdroje energie jsou už samy o sobě pro společnost přínosem, a splňují tak naši představu 
o užitečném a etickém podnikání. Z dlouhodobé perspektivy také představují mimořádně ekonomicky 
stabilní i dobře návratnou investici.

Marek Černocký
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Poslání a náplň projektu Energeia ve zkratce

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 dlouho-
dobou 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 pro-
dukci, 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

1. 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.

2. 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.

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

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

9. 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.

10. 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 do 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 dětského hospice, 
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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Organizační uspořádání společnosti Energeia, o.p.s., dodavatelské a partnerské vazby

Energeia, o.p.s.  –  rozdělená a účtovaná podle středisek

003 MVE Štětí
provozní tým elektrárny

004 Dětská hospicová péče
 v partnerství s Nadačním f. Klíček 

007 Energeia Production
populárně vzdělávací projekty

 009 Reklama a marketing
doplňková činnost v reklamě

010 Inženýrská činnost 
v investiční výstavbě

 001 Správní - režijní

Právní servis

AK Mgr. Jana Malá
Vedení účetnictví a personalistiky 

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

Průběžný audit
Systema Audit, a.s.

Zhotovitel MVE Štětí – konsorcium Metrostav, a.s. a Zakládání staveb, a.s.

Hlavní inženýr projektu MVE Štětí

ADOMIS, s.r.o. – šestičlenný tým technického dozoru investora

Cyrrus Advisory, a.s. – procesování dotace OPPI a OPŽP

KPMG – refinancování projektu MVE Štětí, právní servis, ostatní poradenství

Ing. Jan Motlík  a EnergoPro, a.s. – odborné poradenství (MVE Litoměřice)

Siemens – technická údržba a on-line servisní dohled při provozu MVE Štětí

E.ON CZ – výkup elektřiny z MVE Štětí 

Banky refinancující MVE Štětí a sponzoři
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Operační program podnikání a inovace – dotace na MVE Štětí 250 mil. Kč

Operační program životní prostředí – dotace na rybí přechod 4,3 mil Kč
Fondy EÚ

Nadační fond Klíček – partner projektu dětské hospicové péče

Český rozhlas – mediální partner projektu Energeia

Město Štětí

Město Hoštka

UK Fakulta humanitních studií – partner projektu Energeia

Schéma znázorňuje současný stav. Model struktury společnosti Energeia je dynamický a otevřený.

Energeia, o.p.s., je v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech rozdělena na samostatná střediska podle jednotlivých činností.  

Energeia provozuje činnosti hlavní (obecně prospěšné) a doplňkové, resp. hospodářské, které vytváří zdroje pro aktivity finančně ztrátové (neziskové – hlavní 
činnosti). Některé činnosti hlavní, například v oblasti mediální vzdělávací produkce mohou být v principu i ziskové podle toho, jak velkou cílovou skupinu osloví.

Střediska hospodaří samostatně, ale společnost je zdaňována jako celek. Základ daně z příjmu u středisek hospodářských tak lze snižovat ztrátou jiných neziskových 
středisek.  

Celková organizace a jednotlivé činnosti obecně prospěšné společnosti jsou zastřešeny střediskem správním, které prostřednictvím správní rady, dozorčí rady, 
ředitele společnosti a jeho výkonných podřízených řídí chod společnosti jako celku. Správní středisko zabezpečuje a koordinuje všechny vnější a vnitřní vztahy a 
určuje další strategii rozvoje celé společnosti. 

Organogram ukazuje jednotlivá spojení s dodavateli a partnery, která tvoří potřebnou synergii. Obchodní a dodavatelské vztahy jsou totiž paralelně nabízeny jako 
vztahy partnerské, sponzorské – dodavatelé a obchodní společnosti možnosti partnerství pro vlastní PR využívají. 

Energeia může udělovat hybnost také již existujícím aktivitám, které svým obsahem a posláním zapadají do myšlenkového konceptu a cílů v souladu s její zakládací 
smlouvou, a které by se samostatně nedokázaly dostatečně rozvíjet a prosazovat. Přirozenými partnery se tak stávají neobchodní veřejné subjekty a neziskové 
organizace, které projevily zájem své cíle uskutečňovat částečně i v portfoliu Energeia, o.p.s., ( jako samostatná střediska). Vzájemná myšlenková, organizační a 
finanční propojení s dalšími subjekty dál zesílí potřebnou synergii a zvýší efektivitu financování neziskových projektů.

Touto strukturou je v praxi realizován nový model financování neziskové organizace. 

ČVUT – partner projektu Energeia



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 2013 bylo složení správní rady následující: 

Mgr. Markéta Královcová
předsedkyně správní rady    

Jana Černocká
členka správní rady

Mgr. Kateřina Hájková     
členka 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

Ing. Miroslav Lekeš
člen

Ing. Marie Urbanová, Ph.D.
člen 

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2013
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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 2013

V průběhu roku 2013 měla společnost Energeia, o.p.s., celkem 8 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.

Jiří Královec – dohoda o provedení práce na zajištění komunikace s veřejností

Středisko 003 MVE Štětí

Ing. Peter Turoci – vedoucí střediska – finanční manažer

Středisko 004 Dětská hospicová péče

Radek Nohál – koordinátor společných projektů s Nadačním fondem Klíček, naší partnerskou 
organizací. 

Miroslav Sadílek do 30. 4. 2013 jako technický a hospodářský pracovník pro areál respitního 
hospicového domu v Malejovicích.

Zuzana Poláková od 1.3.2013, která vykonává práce na rodičovské ubytovně ve Fakultní nemocnici 
v Motole a práci terénního pracovníka pro práci s rodinami.

Veronika Brůnová od 1.10. 2013 jako provozní pracovník respitního hospicového domu v   
Malejovicích

Externí spolupracovníci, poradci a dodavatelé v roce 2013

Mgr. Jana Malá – právník společnosti

Systema Audit, a.s. Pardubice – průběžný audit

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 



Přehled činností vykonávaných v roce 2013

Rozdělení Energeia, o. p. s., podle jednotlivých činností v roce 2013

001 Středisko Režijní

003 Středisko MVE Štětí

004 Středisko Dětské hospicové péče

007 Středisko Energeia Production

008 Středisko Pronájem TV Vybavení

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

Ing. Peter Turoci – finanční manažer společnosti 

Jiří Královec – komunikace s veřejností

Dodavatelské vztahy správního střediska

AV-Auditing, s. r. o. a PSP, s.r.o. – vedení účetnictví, personalistiky a daňového poradenství   

Systema Audit, a.s. Pardubice – průběžný audit

Mgr. Jana Malá – právník společnosti

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2013
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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/

Realizace stavby MVE Štětí v roce 2013
V roce 2013 došla při realizaci MVE Štětí k následným zásadním událostem:

• Na návrh projektového týmu MVE Štětí 
pod vedení Ing. Petra Kubanta ředitel spo-
lečnosti Marek Černocký předložil správní 
radě návrh, aby elektrárna byla provozo-
vána vlastním provozním týmem, nikoliv 
tedy dodavatelsky, jak bylo původně uva-
žováno v roce 2012. Vlastní způsob provo-
zování se ukázal jako mnohem výhodnější 
nejen z pohledu nákladů, ale i z pohledu 
operativnosti, transparentnosti atd.

• V průběhu roku 2013 byla vybírána po-
radenská společnost, která má pro Ener-
geia, o.p.s., zajistit refinancování zprovoz-
něné elektrárny zhotoviteli v roce 2015. 
Jednání probíhala nejprve s PWC, ale na 
konci roku 2013 jsme dali přednost spo-
lečnosti KPMG s týmem pana doc. Ing. 
Zdeňka Tůmy. 

• Smlouva se společností KPMG byla uzavřena 25. 2. 2014. 

Jez na Labi u Štětí před zahájením stavby MVE Štětí.

Stavba MVE Štětí – letecký snímek z března 2014



• Stavba MVE Štětí se postupně dostala až do bezmála dvouměsíčního předstihu, ale na začátku 
června přišly povodně – došlo k zatopení celého staveniště včetně jeho zařízení – viz letecké foto.

• Škody způsobené povodní dosáhly 10mil. Kč a stavba se dostala do zdržení o proti smluvnímu 
HMG. Na základě této zkušenosti se Zhotovitel rozhodl obnovit všechny stavební práce v ne-
přetržitém třísměnném provozu. Do konce roku 2013 bylo tímto zvýšeným úsilím Zhotovitele 
časové zdržení kompenzováno. Škody Zhotovitel řešil v rámci svého pojištění.

• 27. a 28. 11. 2013 se uskutečnila kontrolní návštěva provozů společnosti Voith Hydro v Rakous-
kém Sankt Pöltenu, tedy u výrobce turbín a technologie jejich ovládání. Jednalo se o oficiální akt 
kontroly a předání technologické části MVE Štětí.

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2013
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Na obrázcích jsou vidět nejaktuálnější záběry z montáže technologie v době redakční uzávěrky 
výroční zprávy. 

• Na konci roku 2013 byla Energeia, o.p.s. Czechinvestem oficiálně informována o možnosti 
zvýšit dotaci z OPPI ze 100mil na 250mil formou změnového řízení. V době redakční uzávěrky, 
změnou rozhodnutí ze 4. 3. 2014, bylo zvýšení dotace ze strany OPPI schváleno.

• Pokračuje průběžné monitorování stavby, jsou pořizovány letecké snímky a videa dokumentující  
postup výstavby.

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. - šestičlenný tým pod vedením Ing. Milana Sochůrka

– právník společnosti Mgr. Jana Malá z Chrudimi

– tým poradců pro plnění podmínek OPPI - CYRRUS ADVISORY, a.s., 



„energie obnovující naději...“

004 Středisko Dětské hospicové péče

Rok 2013 byl ve středisku 004 spojen s několika personálními změnami.

Od března 2013 posílila náš tým paní Zuzana Poláková, která pracuje jako správce svépomocné 
rodičovské ubytovny pro rodiče a další blízké dětí hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Motole 
a jako terénní pracovník pro práci s rodinami nemocných a hospitalizovaných dětí. V úzké spoluprá-
ci s dalšími členy týmu (kolegové z Energeia, o.p.s. a z Nadačního fondu a Sdružení Klíček) pečuje o 
ubytovnu a ubytované. Setkává se tak s dětmi a jejich blízkými (rodiče, sourozenci, prarodiče, přáte-
lé) z celé České republiky, kteří podstupují vyšetření či léčbu ve Fakultní nemocnici v Motole. Mimo 
ubytování paní Poláková poskytuje také základní informace z oblasti Charty práv hospitalizovaných 
dětí, z oblasti práv a potřeb nemocných a hospitalizovaných dětí, z oblasti tzv. family-centred care 
(péče zaměřené na celou rodinu dětského pacienta) a z oblasti dětské hospicové péče a herní prá-
ce. Ve spolupráci s ostatními členy týmu také, v případě potřeby, nabízí a zprostředkovává kontakty 
na další relevantní odborníky, instituce a organizace.

V dubnu 2013 odešel na vlastní žádost z pozice provozně–technického pracovníka areálu respitního 
hospicového domu pan Miroslav Sadílek, který tuto pracovní pozici zastával od roku 2006. 

Od října 2013 je dalším novým zaměstnancem paní Veronika Brůnová, která vykonává práci provoz-
ního pracovníka v respitním a hospicovém domě pro děti, mladé lidi a jejich blízké v Malejovicích. Ve 
spolupráci s ostatními členy týmu pečuje také o hosty přijíždějící na pobyty do Malejovic, věnuje se 
zejména činnostem souvisejícím s jejich ubytováním a pobytem. Paní Brůnová se podílí i na údržbě 
a distribuci ošetřovatelských pomůcek nabízených v rámci společných projektů Energeia, o.p.s. a Na-
dačního fondu Klíček jako výpomoc rodinám, pečujícím o nemocné dítě v domácím prostředí.

Dnes již kmenovým zaměstnancem 
střediska 004 Dětské hospicové péče 
je pan Radek Nohál, který je vedou-
cím střediska a působí v Energeia, 
o.p.s. jako koordinátor společných 
projektů s Nadačním fondem Klíček 
a Sdružením Klíček. Je v pravidelném 
kontaktu se všemi členy týmu podí-
lejícího se na společných projektech 
Energeia, o.p.s. a Nadačního fondu a 
Sdružení Klíček v Malejovicích, Praze 
i Ostravě – koordinuje jejich vzájem-
nou provázanost.

Středisko 004 nabízí rodinám, které 
spadají do jeho cílových skupin, svou 
pomoc a podporu v oblasti osobní 
asistence a herních programů při po-
bytech v respitním a hospicovém domě pro děti a mladé lidi v Malejovicích, v základním i odborném 
sociálním poradenství, v poradenství z oblasti tzv. family–centred care (péče zaměřené na celou 
rodinu dětského pacienta) a v oblasti dětské hospicové péče. 

Radek Nohál také koordinuje distribuci ošetřovatelských pomůcek nabízených jako výpomoc rodi-
nám, pečujícím o nemocné dítě v domácím prostředí, a podílí se na návštěvách a konzultacích u rodin, 
které o své vážně nemocné dítě pečují doma.

Díky personálnímu posílení našeho týmu se jeho členové mohli v roce 2013 ve zvýšené míře podílet na 
pomoci rodinám, se kterými přišli do kontaktu – a to jak přímo na pediatrických pracovištích (zejména 
klinikách Fakultní nemocnice v Motole), tak prostřednictvím e-mailů a telefonátů s žádostí o pomoc či 
konzultaci, přicházejících z mnoha míst v celé České republice. 

Letní tábor v Malejovicích – červenec 2013

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2013
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V motolské nemocnici se setkáváme s rodinami z celé České republiky, jejichž dítě je hospitalizováno 
na kterékoliv klinice ve FN Motol v Praze. Nejčastěji jde o děti podstupující onkologickou terapii, dále 
náročné ortopedické, neurochirurgické a kardiochirurgické zákroky, také o děti přijaté v těžkých 
stavech na oddělení ARO a JIP (bývají to děti po úrazech, nehodách, operacích). Díky zapojení prin-
cipu svépomoci je možné nabízet rodinám ubytování a další potřebnou podporu nepřetržitě 365 
dní v roce, 24 hodin denně.

Díky spolupráci jednotlivých členů našeho týmu a našich partnerských organizací - Nadačního fondu 
Klíček a Sdružení Klíček – nabízíme rodinám nejen pomoc při pobytu v nemocnici (ubytování rodičů 
a dalších blízkých nemocného dítěte, základní a speciální sociální poradenství, praktická pomoc při 
orientaci v nové situaci), ale i další možnosti, jak rodinám pečujícím o vážně nemocné dítě pomoci.

Nabízíme například pobyt v respitním a hospico-
vém domě v Malejovicích ve středním Posázaví, 
kam mohou rodiny s vážně nemocnými dětmi 
či mladými lidmi přijet během celého roku, při-
čemž délku svého pobytu si rodiny určují samy. 
V roce 2013 jsme tak jako naše hosty v Malejovi-
cích uvítali nejen nemocné děti a mladé lidi, ale 
také jejich rodiče, sourozence, prarodiče a přá-
tele z celé České republiky. Mezi naše hosty však 
patří i pozůstalí rodinní příslušníci. V uklidňují-
cím a inspirujícím venkovském prostředí našim 
hostům nabízíme možnost odpočinku a nabrá-
ní nových fyzických sil, možnost nahlížet na své 
starosti a obavy v novém prostředí a mnohdy i 
z jiné perspektivy, možnost ulevit svým myšlen-
kám a trápením v podpůrném prostředí.

Díky zakoupení nového devítimístného vozu Ford Tourneo Custom (který nahradil náš dosluhující 
Peugeot 807) pro potřeby našeho střediska jsme rodinám schopni nabídnout pohodlnou, rychlou a 
bezpečnou dopravu z místa jejich bydliště až do Malejovic a zpět. Nový vůz umožňuje přepravovat i 
rozměrné pomůcky z půjčovny ošetřovatelského vybavení pro rodiny, které o své vážně nemocné dítě 
pečují v domácím prostředí (polohovací postele, antidekubitní matrace, vozíky, vertikalizační stojany, 
koncentrátory kyslíku, odsávačky).

Zaměstnanci našeho střediska se také v roce 2013 podíleli na přípravě a průběhu letního tábora v Ma-
lejovicích, kterého se účastní například děti, které procházejí náročnou léčbou nebo chronickou fází 

své nemoci, účastní se ho však také např. pozůstalí 
rodiče a sourozenci.

Společný projekt Energeia, o.p.s. a Nadačního fon-
du Klíček byl v roce 2013 prezentován na několika 
akcích v České republice (Den neziskových orga-
nizací – Praha 5, benefiční koncerty – Tříkrálový 
koncert, Adventní koncert – Praha, Den otevřených 
dveří – respitní a hospicový dům Malejovice, Čo-
koládová show – Ostrava , Advent plný andělů – 
Ostrava), na mezinárodní scéně pak na konferenci 
organizace EACH (Evropské asociace na podporu 
dětí v nemocnici) v Reykjavíku.

V roce 2014 vzroste objem činností střediska 004 
na téměř dvojnásobek právě již díky zahájení 
provozu MVE Štětí a tržbám z prodeje elektřiny. 
V následujících letech se objem aktivit bude dále 
zvyšovat, předpokládáme, že již v roce 2015 bude 
rozpočet středika 004 více než 5 mil. Kč!



„energie odhalující nepoznané...“

007 Středisko Energeia production 

Obnovitelná energie vody 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 2013

Energeia, o.p.s., se v roce 2013 stala koproducentem filového dokumentu režiséra Tomáše Škrdlanta 
„Bít a nebít“.  
Činnosti v širším rozsahu bude středisko rozvíjet až v roce 2015, kdy se očekávají tržby z prodeje elektřiny 
a možnosti partnerství s jinými již existujícími aktivitami tohoto druhu.  

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. 

V březnu 2014 byla předmětná technika prodána nájemci a byla končena činnost tohoto střediska.

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., další možnost získávat finanční prostředky. 

V roce 2013 toto středisko stále nebylo aktivní. 

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2013
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Ekonomické údaje společnosti Energeia, o.p.s., za rok 2013

1. Roční účetní uzávěrka, zhodnocení údajů v ní obsažených

Kompletní účetní závěrka je obsažena v příloze č. 1 této výroční zprávy 
http://energeia.cz/files/ucetni-uzaverky/2013.pdf

A. Výsledek hospodaření roku 2013

Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2013 (v tis. Kč)

Dosažený záporný hospodářský výsledek v rámci hlavní činnosti koresponduje s finanční stabilizací 
společnosti. Objem přijatých darů v rámci hlavní činnosti zaznamenal významný pokles, přesto 
je umožněno zachování provozu střediska v Malejovicích (kooperace při provozování dětského 
hospice s Nadačním fondem Klíček). Aktivity týkající se výstavby nového hospice Malejovice jsou 
pozastaveny, a  to až do úspěšného završení výstavby a zahájení provozování MVE Štětí, kdy se 
předpokládá na podzim roku 2014 spustit zkušební provoz.

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

Rekapitulace majetku a závazků za rok 2013 (v tis. Kč) – netto hodnoty

Nárůst hodnoty nemovitého majetku vyplývá z pokračování stavebních prací pro výstavbu 
MVE Štětí. V oblasti dlouhodobého movitého majetku došlo k prodeji automobilů společnosti 
a nákupu dvou osobních automobilů. 

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

V oblasti závazků je zvýšení spojeno zejména s odložením splatnosti závazků generálnímu 
dodavateli na 90 dnů po předání díla – předpoklad květen 2015 dle Smlouvy o dílo.  

2. Výrok auditora k účetní uzávěrce  http://energeia.cz/files/ucetni-uzaverky/2013.pdf



3. Výnosy v členění podle zdrojů

V roce 2013 společnost dosáhla následujících významných výnosů:

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

b) přijaté dary zachycené do provozních výnosů            1 631 tis. Kč

c) příjmy z prodeje majetku       149 tis. Kč

Výnosy z aktivace souvisí s aktivací vlastních režijních nákladů vynaložených v roce 2013 na projekt 
MVE Štětí a činní 3 240 tis.Kč.

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

Investice

Celkové investice činní 492 863 tis.Kč

Projekt „MVE Štětí“

• Celkový objem nedokončených investic 491 316 tis. Kč (projekty, stavební práce, činnosti sta-
vebního dozoru, autorského dozoru). Již v roce 2009 společnost pořídila pozemky potřebné 
pro projekt MVE Štětí v hodnotě cca 12,5 mil. Kč. Část pozemků je stále pronajata od společ-
nosti Povodí Labe a.s. Získáno rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu 
Podnikání a inovace. V těchto investicích probíhá také projekt „Rybí přechod“- dojde k rekon-
strukci původního a výstavbě nového na jehož realizaci bylo získáno rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z SFŽP a OPPI.

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 1 547 tis. Kč

Vlastní jmění – peněžní dary na investice 70,4 mil. Kč.

Bankovní úvěr – bankovní úvěry –  2 426 tis. Kč, rozdělen na dlouhodobý bankovní úvěr 1 479 tis. 
Kč a krátkodobý bankovní úvěr 948 tis. Kč – splatné do 31.12.2014.

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                2 118 tis. Kč
Přímé náklady pro plnění činností dopl. (včetně akt. do investic)    3 370 tis. Kč
Náklady na správu  (včetně akt. do investic)                 2 769 tis. Kč

Celkové náklady za společnost                             8 257 tis. Kč

6. Lidské zdroje

Odměny členům správní rady a dozorčí rady nebyly v průběhu roku 2013 vypláceny.
Roční mzda ředitele společnosti, statutárního zástupce, činila 738 tis. Kč  (hlavní pracovní poměr)

Další informace týkající se pracovníků a souvisejících osobních nákladů – viz. čl. VIII Přílohy k účetní 
závěrce.

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2013
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Výhled činností v roce 2014

V roce 2014 bude uvedena do zkušebního provozu MVE Štětí. 

Důležité události do data redakční uzávěrky Výroční zprávy za rok 2013:

• Na začátku ledna 2014 bylo za účasti odborných poradců rozhodnuto, že MVE Štětí bude 
provozována vlastním týmem kvalifikovaných odborníků, nikoliv tedy dodavatelsky.

• 20.1.14 došlo k havárii na stavbě elektrárny – protržení jímky na vtoku a k následnému zaplavení 
celého objektu elektrárny. Stavba se tím dostala do zdržení a vznikly škody na technologii. Díky  
zvýšenému úsilí Zhotovitele je stavba k datu redakční uzávěrky opět ve smluveném HMG. 

• 25.2.14 byla uzavřena smlouva s KPMG na zajištění refinancování stavby MVE Štětí (zaplacení 
Zhotoviteli v květnu 2015).

• 29. 3. 14 byla prodána TV technika společnosti Telepace za zůstatek výše nesplaceného úvěru 
od České spořitelny – došlo tím k ukončení činnosti střediska 008 Pronájem TV vybavení.

• Při sanaci havárie technologie z 20. 1. 14 se zjistily vážné konstrukční nedostatky u dodaných 
převodovek. Díky tomu a zkušenostem z MVE Litoměřice došlo k nápravě... převodovky byly 
upraveny a objednány další dvě nové.

• Energeia, o.p.s., získala možnost financovat stavbu ošetřovatelské jednotky DH prostřednictvím 
dodavatelského financování. Začalo jednání s Nadačním fondem Klíček o novém partnerství na 
realizaci tohoto projektu. 

• Byla uzavřena darovací smlouva se členem dozorčí rady Ing. Miroslavem Lekešem na částku 
9,5 mil. Kč.

• Energeia, o.p.s. získala další významné partnery: Univerzitu Karlovu pod záštitou rektora Prof. 
Tomáše Zimy, ČVUT pod záštitou rektora Prof. Petra Konvalinky, E.ON ČR a KPMG; Energeia 
byla na začátku června 2014 oslovena k partnerství na mezinárodním projektu „Nupharo“ 
(http://www.nupharo.com)

Výhled očekávaných činností a událostí v roce 2014:

• Do konce června bude zkolaudována stavba „připojení MVE Štětí“ na síť ČEZ Distrbuce. 

• Do 10. 7. 2014 června bude uzavřena smlouva s E.ON Energie na výkup veškeré vyrobené 
elektrické energie na MVE Štětí.

• Do konce září 2014 bude MVE Štětí postupně uvedena do zkušebního provozu.

• Energeia, o.p.s. se bude, ve spolupráci s Nadačním fondem Klíček, podílet na organizaci letního 
tábora pro děti v Malejovicích.

• Energeia, o.p.s. se spolu s Nadačním fondem Klíček bude podílet na přípravě mezinárodní 
konference o potřebách nemocných a hospitalizovaných dětí a jejich blízkých v Praze.

• KPMG dokončí jednání s bankami o refinancování projektu MVE Štětí a provede výběr nejlepších 
nabídek.

• Do konce roku 2014 bude zahájeno kolaudační řízení na celou stavbu elektrárny.

• Do konce roku 2014 budeme iniciovat vznik nového střediska doplňkové podnikatelské činnosti 
– Inženýrská činnost v investiční výstavbě –, abychom mohli dál efektivně využívat náš projektový 
tým k získávání dalších prostředků a synergické spolupráce v oblasti charity.



Zjednodušená verze rozpočtu na rok 2014

Plánovaný rozpočet na rok 2014 je navržen především s ohledem na potřeby řízení projektu MVE 
Štětí při jeho realizaci – stavebně-technologické dodávce. Rozpočet současně vychází z možností za-
jištěných prostředků darovacími smlouvami s partnery a také již počítá s výnosy z prodeje elektřiny 
po zahájení zkušebního provozu MVE Štětí.  

A.  Finanční výdaje podle středisek

001 Středisko Režijní                   3.310.000,- 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               12.980.000,- 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., náklady 
na zajištění zkušebního provozu MVE Štětí, rozpočtová rezerva a ostatní výdaje.  

004 Středisko Dětské hospicové péče                3.000.000,- Kč

V předpokládaných výdajích jsou zahrnuty: mzdy pěti pracovníků, úvěr na pořízení velkoprostorového vozidla 
Ford Custom, doplnění vybavenosti zdravotnickými pomůckami, organizace mezinárodní konference, ostatní 
režie (PHM, telefony a spotřební materiál) a rozpočtová rezerva na neočekávané výdaje.

007 Středisko Energeia Production      250 000,- Kč

Částka 250 000,- Kč je rezervována na realizaci příležitostných aktivit v oblasti dokumentaristiky. 

008 Středisko Pronájem TV Vybavení        965.000,- Kč

Náklady na úvěr zakoupené techniky včetně pojištění.

Splacení finanční půjčky včetně úroků              3.150.000,- Kč

Ing. Milanu Královi, která sloužila na překlenutí financování provozních nákladů na konci roku 2013.

Výdaje společnosti v roce 2014 včetně rezerv                          23.655.000,- Kč

B.  Finanční krytí rozpočtu pro rok 2014

Stav účtů společnosti k 31. 12. 2013   200.000,- Kč

Plánované příjmy z darů od partnerů.                  12.300.000,- Kč

Tržby z prodeje elektřiny                  28.000.000,-Kč

Pronájem techniky TV NOE                      960.000,- Kč
Příjmy společnosti v roce 2014                41.260.000,- Kč

Energeia, o. p. s.  I  Výroční zpráva za rok 2013
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Závěrem

Na počátku, před čtrnácti lety, jsme vycházeli z předpokladu, že neziskové aktivity a 
podnikání mohou užitečně a velmi efektivně spolupůsobit v jedné společnosti. Výsledkem 
tohoto uvažování je dnešní úspěšná realizace projektu „Energeia“, což v doslovném 
překladu znamená: hybnost – činnost – uskutečnění.

• hybnost obecně prospěšným aktivitám bude udělovat energie vody a související 
podnikatelské aktivity

• činností jsou a budou projekty v oblasti sociální pomoci a vzdělávání

• uskutečněním pro nás je stále hlouběji odhalovaná souvztažnost  poznání

Náš způsob získávání finančních prostředků pro neziskové činnosti je efektivní, respektuje 
etické principy a souzní s ideou a posláním společnosti Energeia – totiž využívat synergii 
souvislostí...

Touto velmi široce pojatou syntézou, tedy spolupůsobením zdánlivě nesourodých aktivit, 
mohou i zcela ztrátové činnosti nejen udržitelným způsobem existovat, ale dokonce 
stimulovat další růst a rozvoj celé společnosti.   

Kontakty

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


