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ENERGEIA – ENERGIE POZNÁNÍ
Rozvoj lidského potenciálu sociálními aktivitami a vzděláváním v souvislostech.

Obecně prospěšná společnost Energeia realizuje sociální, vzdělávací, kulturní a 
mediální projekty; stimuluje diskuzi o hodnotách společnosti.

Finanční nezávislost, svobodu a ekonomickou stabilitu všem aktivitám prostřed-
nictvím dárců přináší energie vody. 



Firmy, instituce a jednotlivci, kteří nás podpořili a s námi projekt 
MVE Štětí realizovali:

Ambrozek Libor   Beránek Eduard   Černý Břetislav  Drozenová Hana  Duka Dominik   Fibinger Jan   

Hájková Kateřina   Holub Břetislav   Jelen Petr   Kasal Jan   Koutný Ladislav   

Král Milan   Kremsa Jiří   Lekeš Miroslav    Marková Lucie   Milotová Jitka   Moldan Bedřich   

Motlík Jan   Nejezchleb Zdeněk  Petříček Václav   Pithart Petr   Procházková Nora   Raus Daniel  

Reichenbachová Jana   Rumlová Marie   Růžíčka David   Řehák Martin   Semín Michal   

Smoleňák Milan   Sokol Jan   Summer Ivan   Sykáček Jan   Šislerová Ivona   Šulc Jiří    Tollner Pavel   

Turoci Peter   Tvrdoň Erik   Ucháč Radim   Urbanová Marie   Vácha Marek   Vala Radek  

 Vaněk Tomáš   Vanišová Jana   Vitvar Mirko  Vlach Roman   Vobr Martin   Zelenka Petr   

Zídek Jindřich   Zwettler František 

Našim rodinám a blízkým děkujeme za lásku a trpělivost.

MĚSTO ŠTĚTÍ MĚSTO HOŠTKA

TRIALITY

A.M.D.G.

Advokátní kancelář
Mgr. Jana Malá

consult a.s.
ČEZ DISTRIBUCE
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Slovo úvodem

Dnes, když píšeme tuto výroční zprávu máme již úspěšně za sebou celý proces refinancování. Pokud 
se, ale vrátíme na konec roku 2014 ocitneme se ve fázi dlouhých jednání, stresu a pochybností, zda 
vše dobře dopadne. 

Byl to v mnohém rok zlomový a náročný. V lednu 2014 jsme při vyplavení veškeré právě montované 
technologie téměř nedoufali, že lze i nadále dodržet harmonogram stavby a následné výroby. 
Podařilo se a obě turbíny pojmenované dle dnů uvedení do provozu Dominika a Hana, začaly vyrábět  
ekologickou elektřinu. 

Následovala náročná a dlouhá jednání s bankami o refinancování. Zde klíčovou roli sehrála 
poradenská společnost KPMG Česká republika v čele s doc. Ing. Zdeňkem Tůmou, CSc. Tým této 
společnosti dodržel všechny podmínky zadané Zakázkovým dopisem a dne 17. února podepsal 
statutární zástupce společnosti Marek Černocký smlouvu o  úvěru s Komerční bankou.  

Mezi vizí a výstavbou tak uplynulo dlouhých čtrnáct let. Možnost stavět vodní elektrárnu jsme získali 
už v roce 2001 v lokalitě na dolním toku Labe u Štětí, tedy v profilu, kde se investice vyšplhala téměř 
na jednu miliardu.

Náš záměr postavit vodní elektrárnu v rámci obecně prospěšné společnosti vycházel z předpokladu, 
že je možné postavit ji s částečnou, nebo úplnou pomocí dárců. Pokud se následně z tržeb za 
vyrobenou elektřinu nastaví správné tempo čerpání peněz pro financování neziskových projektů, 
získá se dlouhodobý a velmi stabilní zdroj finančních prostředků. V současné době zatím uvolňujeme 
částku ve výši 10% z celkového objemu přijatých investičních darů (každoročně navýšenou o inflaci). 

Nový způsob získávání finančních prostředků pro neziskové činnosti je velmi efektivní a zároveň 
respektuje etické a ekologické principy. Základní myšlenka – dárce, elektrárna, charita – funguje a 
věříme, že bude fungovat stabilně a dlouhodobě.

Projekt vodní elektrárny jsme připravovali a realizovali v rámci mnohem širšího projektového záměru, 
který jsme pojmenovali Energeia. Jeho cílem je propojovat prostřednictvím konkrétních a současně 
velmi rozmanitých aktivit  mnoho oblastí v poznávání světa. Naší motivací je snaha podílet se na 
směrování hodnotové orientace lidí. Lidské rozhodování ovlivňují nejrůznější motivy. Imperativem 
současnosti je vnímat život v širších souvislostech kulturních, duchovních i společenských. 

Marek Černocký a Jana Černocká – zakladatelé společnosti Energeia, o.p.s.
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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 reinves-
tovat dosažený hospodářský výsledek (zisk) do obecně prospěšných služeb nebo do doplňkových 
činností (MVE Štětí), ze kterých jsou obecně prospěšné služby financovány; obecně prospěšná spo-
lečnost se nemůže podílet na podnikání třetích osob a nemůže zakládat obchodní subjekty.
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Lidské zdroje

Zakladatelé společnosti

Jana Černocká a Marek Černocký

Správní rada společnosti

Mgr. Markéta Královcová, DiS
předsedkyně správní rady  do 18. 12. 2014, dále členka správní rady  

Jana Černocká
členka správní rady, předsedkyně správní rady  od 18. 12. 2014

Mgr. Kateřina Hájková     
členka správní rady   

Ředitel společnosti

Marek Černocký

Dozorčí rada

Martin Řehák
předseda dozorčí rady

Ing. Miroslav Lekeš
člen dozorčí rady

Ing. Marie Urbanová, Ph.D.
člen dozorčí rady

Honorary Board Energeia, o.p.s.

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

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

Ing. Daniel Raus – novinář, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus



Externí spolupracovníci, poradci a dodavatelé 

Mgr. Jana Malá – právník společnosti

Systema Audit, a.s. Pardubice – auditorská společnost

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

PomNomos, s.r.o. – hlavní inženýr projektu MVE Štětí

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

Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s. – zhotovitelé stavby MVE Štětí ve sdružení 

Cyrrus Advisory, a.s. – poradenská společnost pro dotace

EU Legal Advisory, s.r.o. – poradenství při realizaci projektu OPPI a OPŽP

KPMG Česká republika  – poradenská společnost zajišťující financování MVE Štětí 

KPMG Legal – právní kancelář podílející se na zajištění financování MVE Štětí

KPMG Advisory – poradenská společnost pro organizaci a řízení Energeia, o.p.s.

Havel Holásek & Partners – právní kancelář zajišťující právní Due diligence

E.ON Energie, a.s. – společnost vykupující vyrobenou elektřinu  MVE Štětí

Siemens, s.r.o. – provozní servis
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Organizační schéma struktury a řízení společnosti Energeia

zakladatelé společnosti

správní rada dozorčí rada

ředitel společnosti

001 středisko Správní

obecně prospěšné služby
(hlavní činnost)

doplňkové činnosti

007 středisko Energeia production

004 středisko Dětský hospic

010 středisko Přednášková činnost

008 středisko Pronájem movitého majetku

003 středisko MVE Štětí



Přehled činností vykonávaných v roce 2014

Rozdělení Energeia, o. p. s.  podle jednotlivých středisek

001 středisko Správní

003 středisko MVE Štětí

004 středisko Dětský hospic

007 středisko Energeia Production

008 středisko Pronájem movitého majetku

010 středisko Přednášková Činnost

001 středisko Správní

Jeho úkolem je výkonné a správní zabezpečení chodu společnosti.

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. Připravuje a koordinuje smluvní dodavatelské a 
jiné vztahy správního střediska. 

Funkcí střediska je také zabezpečení a koordinace veškeré vnitřní a vnější komunikace, správa 
webových stránek a jejich průběžná aktualizace, příprava a realizace výročních zpráv i prezentace 
společnosti navenek.

Středisko iniciuje strategii dalšího rozvoje, v reflexi aktuálního vývoje a změn okolností může dát 
prostřednictvím zakladatelů, podněty k úpravě Zakládací smlouvy a statutu.

Zaměstnanci střediska

Marek Černocký – ředitel společnosti

Jana Černocká – asistentka ředitele společnosti, administrativní pracovník

Ing. Peter Turoci – finanční manažer společnosti 

Hanka A. Rausová – PR konzultant

003 středisko MVE Štětí

V rámci střediska 003 byl dokončen projekt MVE Štětí – základní popis projektu na webu 
http://energeia.cz/page/cz/20/energie-udelujici-hybnost/

Realizace projektu MVE Štětí v bodech 

• 21. 1. 2014 byla se společností Metrostav a.s. podepsána smlouva o poradenské a konzultační 
činnosti pro refinancování MVE Štětí – zaplacení díla zhotoviteli. 

• 22. 1. 2014  průběh výstavby byl narušen havárií – prolomení stavební jímky na vtoku a násled-
né zatopení. V tuto dobu již firma Voith montovala hlavní technologie, takže došlo i k zaplavení 
a korozi převodovek. Odstranění koroze (repase) znamenalo podstatné snížení jejich život-
nosti, takže bylo nutno  se zhotovitelem uzavřít dohodu o  výměně v roce 2015. Problém byl a 
je řešen jako pojistná událost na straně zhotovitele. 

• V únoru 2014 byla vybrána poradenská společnost KPMG Česká republika. Jejím úkolem dle 
Zakázkového dopisu bylo vyřešit  a zajistit refinancování projektu dlouhodobým bankovním 
úvěrem. V rámci přípravy struktury financování MVE Štětí byly zadány právní Due diligence, 
technická Due diligence a další dílčí právní a daňové studie. Odměna pro KPMG byla stanove-
na na max. 0,75% z celkového objemu úvěru.

• 26. 6. 2014 byl  ŽP Litoměřice a podnikem Povodí Labe, s.p. schválen manipulační řád Vodní 
elektrárny v propojení a podřízenosti systému manipulace na jezu. 

• 1. 8. 2014 zaměstnáni operátoři provozu MVE Štětí – vedoucí střediska  Miroslav Kvintus, 
zástupce vedoucího střediska Rainer Pink a pan Václav Růžička.

• 4. 8. 2014 uvedení do provozu turbíny TG 1 Dominika

• 9. 8. 2014 na základě rozhodnutí ŽP Litoměřice povolen zkušební provoz vodní elektrárny. 

• 12. 8. 2014 pravomocně získána licence na výrobu elektřiny od ERÚ

• 15. 8. 2014 uvedení do provozu turbíny TG 2  Hana

• 15. 8. 2014 oficiální registrace MVE Štětí  u Operátora trhu s elektřinou (OTE)  

• 21. 8. 2014 uzavřena obchodní smlouva se společnosti E.ON Energie, a.s. na výkup veškeré 
vyrobené elektřiny z MVE Štětí v režimu tzv. hodinových zelených bonusů. 

• 1. 9. 2014   uzavřena smlouva se společností Eurosys pro zajištění vzáleného dohledu a dálko-
vého přenosu dat na centrální pult hasičů ústeckého kraje

• 9. 9. 2014  podepsána smlouva o spolupráci a poradenství při provozování vodních elektráren 
Štětí a Litoměřice se společností Dolnolabské elektrárny, a.s.

• 9. 9. 2014 uzavřena dohoda o pracovní činnosti s panem Petrem Kalandou, který je čtvrtým 
operátorem provozu MVE Štětí

• 17. 9. 2014  zahájen zkušební provoz

• 23. 10. 2014 zahájeno garanční měření s cílem potvrdit dosažení projektovaných parametrů 
díla podle SoD

• 3. 11. 2014    uzavřena servisní smlouva se společností Siemens, která v rámci této smlouvy 
poskytuje pátého operátora provozu. 

• 2. 12. 2014 podpis smlouvy o dílo na poskytování služeb se společností CIVOP na kompexní 
řešení problematiky bezpečnosti práce 

• 31. 12. 2014  ukončení zkušebního provozu
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Cena realizace MVE Štětí zůstala téměř na hodnotě uzavřeného kontraktu z roku 2011 (+1,23%), 
což považujeme  vzhledem k rozsahu a technické komplikovanosti díla za velký úspěch.                     

 

Zaměstnanci střediska

Miroslav Kvintus – vedoucí střediska, operátor provozu elektrárny

Ing. Rainer Pink – zástupce vedoucího střediska, operátor provozu elektrárny

Václav Růžička – operátor provozu elektrárny

Provozní hala elektrárny 

Čistící stroj česlí před halou MVE na vtoku elektrárny

Součástí stavby elektrárny se staly dva rybí přechody
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Dokončená stavba MVE Štětí vtokový objekt



004 středisko Dětský hospic

Společné projekty s Nadačním fondem Klíček

Respitní a hospicový dům v Malejovicích  
K pracovním činnostem, kterým se zaměstnanci střediska věnovali, patřily především péče o hosty 
přijíždějící na odlehčovací rodinné pobyty do respitního a hospicového domu v Malejovicích, což 
zahrnuje činnosti související s jejich ubytováním a pobytem (pomocné práce v kuchyni a práce souvi-
sející s provozem domu – úklid, praní a žehlení prádla), činnosti v oblasti osobní asistence a herních 
programů, poskytování základního sociálního poradenství, poradenství z oblasti tzv. family–centred 
care (péče zaměřené na celou rodinu dětského pacienta) a v oblasti dětské hospicové péče, včetně 
péče o truchlící a pozůstalé.

Zaměstnanci střediska se také podílejí na distribuci (provoz služebního automobilu Ford Turneo Cus-
tom) ošetřovatelských pomůcek jako výpomoc rodinám, pečujícím o vážně a nevyléčitelně nemocné 
dítě v domácím prostředí a podílejí se na návštěvách a konzultacích u těchto rodin.

Jednotlivé činnosti jsou vzájemně prakticky i informačně provázány – např. nabídku o případném 
pobytu v Malejovicích získávají i rodiny pečující o nemocné dítě v Ostravě či v motolské nemocnici 
v Praze, možnost pomoci rodinám v domácí péči např. zapůjčením specializovanějšího ošetřovatel-
ského vybavení či konzultací v domácnosti nemocného dítěte zase nabízejí mj. kolegové z Malejovic.
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Projekt v Městské nemocnici Ostrava
Od začátku února začala Energeia, o.p.s., v rámci společného projektu s Nadačním fondem Klíček 
spolupracovat na realizaci pilotního projektu „Zavádění herní práce na dětské oddělení Městské 
nemocnice Ostrava“.

Pracovní náplní zaměstnanců střediska 004 je kontakt s dětskými pacienty dětského oddělení Měst-
ské nemocnice Ostrava, jejich rodiči a se členy zdravotnického i nezdravotnického personálu. Vytvá-
ření a realizace herních programů pro hospitalizované děti a v případě potřeby také pro děti, o které 
je pečováno v domácím prostředí. 

Pro rodiny vážně nemocných a hospitalizovaných dětí zprostředkováváme také kontakty na další 
odborníky, instituce, organizace.

Projekt svépomocné ubytovny ve FN Motol
K pracovním činnostem, kterým se zaměstnanci střediska 004 věnovali, patřily především: praktická 
podpora nemocných dětí a jejich blízkých (rodičů, sourozenců, prarodičů, přátel), které podstupují 
vyšetření či léčbu ve Fakultní nemocnici v Motole.

Naše pracovnice zde také působí jako herní specialista a terénní pracovník pro práci s rodinami 
nemocných a hospitalizovaných dětí. 

 

Mezinárodní konference Pediatrie z druhé strany
Zaměstnanci střediska 004 se dále podíleli na organizaci a průběhu zasedání Evropské asociace 
na podporu dětí v nemocnici (EACH), které proběhlo  10. až 15. září 2014 v Praze a bylo spoje-
no s pořádáním Mezinárodní konference Pediatrie z druhé strany / The Other Side of Paediatrics                
dne 12. září 2014  v Národní technické knihovně. Mezi více než stovkou účastníků byli hosté z 
mnoha evropských zemi, Japonska a také z USA. Na konferenci byly navázány samostatné odborné 
semináře na téma herní práce s dětmi v nemocnici a psychosociální podpory rodinám hospitalizo-
vaných dětí (hospital play-specialism, child-life), vedené zahraničními hosty.
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Devítimístný automobil posloužil během roku k mnoha důležitým cestám.

Z doprovodného programu konference.



Rozsah činnosti střediska v roce 2014 tedy zůstal v podstatě stejný jako v roce 2013. O proti před-
pokladům ještě nebylo možné činnosti podstatně rozšířit, protože se nepodařilo zajistit přímé spon-
zorské zdroje. Na počátku roku 2014 vznikla možnost realizace stavby ošetřovatelské jednotky DH 
formou dodavatelského financování (podobně jako u MVE Štětí), avšak kvůli refinancování MVE 
bylo od této myšlenky upuštěno.

Mezi Energeiou a Nadačním fondem Klíček se v roce 2014 pracovalo na novém vymezení spolu-
práce. Jednání budou pokračovat i v roce 2015. Rádi bychom do budoucna smluvně vymezili kom-
petence, práva a povinnosti v rámci realizace projektů dětské hospicové péče  a tím doplnili resp. 
konkretizovali  stávající smlouvu o spolupráci z roku 2006.

Část prostředků vyhrazených na společné projekty, které nebylo možné v průběhu roku čerpat, byla 
na konci roku poskytnuta Nadačnímu fondu Klíček jako jednorázový účelový dar ve výši  578 919 
Kč, na realizaci společného projektu. 

Zaměstnanci střediska

Bc. Radek Nohál – vedoucí střediska, kordinátor projektů mezi Energeia a Nadačním fondem Klíček                                        

Jiří Královec, DiS – terénní pracovník

Veronika Brůnová – provozní pracovník 

Ing. Pavla Šamajová – herní specialista, asistent nemocných a hospitalizovaných dětí, terénní  
            pracovník

Zuzana Poláková – správce svépomocné rodičovské ubytovny, terénní pracovník 
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007 středisko Energeia production 

Režisér dokumentárních filmů p. Tomáš Škrdlant po celou dobu realizace stavby MVE natáčí postup 
prací. Film, který vznikne chceme využít nejen pro propagaci, ale i jako výukový materiál při školních 
exkurzích v elektrárně.

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 Česká spořitelna, a.s. 

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

010 středisko Přednášková činnost

25. a 26. listopadu proběhly dva ze čtyřech dnů kurzu Respektovat a být respektován. Tento kurz byl 
určen pro školské pracovníky i širokou veřejnost. Podařilo se naplnit celou kapacitu tj. 20 účastníků. 
Kurzy jsme pořádali ve spolupráci s RC Radovánek. Vzhledem k velkému zájmu je v jednání  příprava 
dalšího, opět čtyřdenního kurzu v roce 2015.

Sponzorská podpora festivalu Hudební léto v Heřmanově Městci

Festival Hudební léto v Heřmanově Městci má již desetiletou tradici a jsme tedy rádi, že naše 
společnost mohla podpořit  v mnoha ohledech jubilejní koncert hudebního uskupení Bratří Ebenů 
darem ve výši 10.000,- Kč. Vystoupení se velmi vydařilo a všichni diváci odcházeli nadšení. V příštích 
ročnících bychom se chtěli stát generálním partnerem této akce.
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Ekonomické údaje společnosti Energeia, o.p.s. za rok 2014

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 2014

Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2014 (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 hos-
pice s Nadačním fondem Klíček). Aktivity týkající se výstavby nového hospice Malejovice jsou poza-
staveny. 

Zisk v rámci doplňkové činnosti je spojen s pronájmem televizní techniky po dobu 3 měsíců roku 
2014 a následným prodejem televizní techniky. Tento majetek byl plně odepsán již do konce roku 
2010. Z hlediska finanční stability byl zisk za prodej techniky použit ke splacení úvěru a dalších pří-
mo 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 2014 (v tis. Kč) – netto hodnoty

Nárůst hodnoty nemovitého majetku vyplývá z dokončení stavebního díla  MVE Štětí, kdy dílo 
bylo 17. 9. 2014 spuštěno do zkušebního provozu. V oblasti dlouhodobého movitého majetku 
došlo k prodeji televizní techniky. 

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 vlastní-
ho jmění společnosti byl dále posílen dosaženým ziskem a dotacemi ve výši 254 mil.Kč.

V oblasti dlouhodobých dluhů je zvýšení spojeno zejména s odložením splatnosti dluhů ve výši 
864 321 tis.Kč generálnímu dodavateli na rok 2015 dle Smlouvy o dílo bod 7, u krátkodobých 
dluhů se jedná o dluhy ve splatnosti vůči dodavatelům z běžné činnosti ve výši 4 223 tis.Kč, dlu-
hy za zaměstnanci ve splatnosti 271 tis.Kč,dluhy ve splatnosti vůči správě soc.zabez.a zdr.poj.ve 
výši 195 tis.Kč a přijatá zápůjčka včetně příslušenství ve výši 3 302 tis.Kč.

 hlavní činnost doplňková činnost celkem
výnosy 1 896 41 195 43 091
náklady před zdaněním 3 295 18 045 21 340
daň z příjmů 0 0
hospodářský výsledek -1 399 23 150 21 751

01.01.14 31.12.14 01.01.14 31.12.14
A. dlouhodobý majetek 506 766 935 620 A. vlastní zdroje 60 515 340 359
B.I. krátkodobý majetek 2 5 B.II. dlouhodobé dluhy 393 085 864 321
B.II. pohledávky z prov. Činnosti 525 267 115 B.III. krátkodobé dluhy 1 993 8 109
B.III. finanční majetek 311 16 469 B.IV. ostatní pasiva 52 130 7 166
ostatní 119 746
aktiva celkem 507 723 1 219 955 pasiva celkem 507 723 1 219 955

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

3. Výnosy v členění podle zdrojů

V roce 2014 společnost dosáhla následujících významných výnosů:

a) příjmy z prodeje elektrické energie             33 110 tis. Kč

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

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

d) příjmy z prodeje majetku       149 tis. Kč

Výnosy z aktivace souvisí s aktivací vlastních režijních nákladů vynaložených v roce 2014 na projekt 
MVE Štětí a činní 1 886 tis. Kč.

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

Investice

Celkové investice činní 1 547 tis.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

Nárůst aktiv byl pokryt zejména prostřednictvím darů ( jak účelově určených na investice tak i urče-
ných ke krytí provozních nákladů) – zachyceno jako nárůst vlastního jmění. Nárůst vlastního jmění 
společnosti byl dále posílen dosaženým ziskem a zaúčtováním předpisů na přislíbené dotace ve výši 
254 mil. Kč. Čerpání přislíbených dotací Ministerstva průmyslu a obchodu a Státního fondu životní-
ho prostřední proběhlo v následujícím roce – 1. 4. 2015.

Bankovní úvěr – bankovní úvěry –  440 tis. Kč, rozdělen na dlouhodobý bankovní úvěr 323 tis. Kč 
a krátkodobý bankovní úvěr 117 tis. Kč – splatné do 31. 12. 2015.

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                3 295 tis. Kč
Přímé náklady pro plnění činností dopl. (včetně akt. do investic)               18 045 tis. Kč
Náklady na správu  (včetně akt. do investic)                 2 981 tis. Kč

Celkové náklady za společnost                           24 321 tis. Kč

6. Lidské zdroje

Odměny členům správní rady a dozorčí rady nebyly v průběhu roku 2014 vypláceny.
Odměna ředitele společnosti vyplacena ve výši 785 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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„učíme se vnímat život a svět v ucelenějším obraze, který dává smysl i naději...“

Za Pektinou 944
538 03  Heřmanův Městec

+420 469 630 116
+420 608 028 435
energeia@energeia.cz
www.energeia.cz




