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SLOVO ŘEDITELE
Milí přátelé,
na počátku roku 2015 byla dokončena Malá vodní elektrárna Štětí. Prostřednictvím dlouhodobého úvěru Komerční banky byla zaplacena její
realizace, což představovalo pomyslnou tečku za jejím budováním. Byl
to klíčový okamžik, ve kterém se po bezmála čtrnácti letech snažení
završila jedna historická etapa naší společnosti.
Elektrárna nebyla však cílem, ale prostředkem, který začal sloužit.
Společnost Energeia jsme založili kvůli obecně prospěšným činnostem, jež dokončením elektrárny získaly důležitý zdroj financování. Nastalo tím pádem období větší stability, ale vynořila se i potřeba nově
definovat vlastní identitu a konkrétní činnosti, kterým se chceme dlouhodobě věnovat. To jsme zohlednili také změnou našeho loga a korporátního designu.
Dokončením elektrárny nastal také čas ohlédnutí a shrnutí důležitých
zkušeností. Mezi ty, které mají obecnou platnost a mohou sloužit jako
model i pro jiné společnosti, patří koncept beneinvestora. Tento termín
jsme zvolili pro lidi, kteří se rozhodnou poskytnout finance tak, aby se
trvale zhodnocovaly a podporovaly obecně prospěšné činnosti.
Součástí našeho ohlédnutí se stala děkovná plavba, kterou jsme vyjádřili vděčnost vůči všem, kdo se na budování elektrárny podíleli. Každý
úsek cesty byl důležitý, od projektu, přes přípravu a samotnou realizaci, až po finální zabezpečení úvěru, ke kterému výrazně přispěla
společnost KPMG. Společné dílo přesahovalo možnosti každého z nás
a podmínkou úspěchu byla vzájemná spolupráce. Koncem roku nás
potěšilo udělení České sluneční ceny organizací Eurosolar. I tato cena
patří celému realizačnímu týmu.
Děkovnou plavbou jsme chtěli ale vyjádřit i naše směřování do budoucnosti. Začala nová kapitola a Energeia v ní chce obstát. Rozhodli
jsme se rozšířit portfolio obecně prospěšných aktivit o přednášky, vydavatelskou činnost, pomoc seniorům, spolupořádání konferencí nebo
příspěvek ke kulturnímu životu obyvatel našeho sídelního města Heřmanova Městce. To vše jsme přidali k projektu podpory nemocných
a hospitalizovaných dětí, který jsme až do konce roku 2015 realizovali
s Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček. V dalším období jsme
se rozhodli ukončit formální provázanost obou organizací a k dosažení cílů v dané oblasti směřovat samostatně.
Je mnoho důvodů, proč můžeme považovat rok 2015 za přelomový.
Jakkoli ještě probíhá upřesňování našich činností, není pochyb o tom,
že Energeia se vydala na svoji velkou plavbu. Věřím, že bude stejně
vzrušující a zázračná, jako byla příprava na ni.
Marek Černocký
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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.
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V propozicích vzdělávacího programu má 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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Obecně prospěšné služby

Středisko 007 – produkce

V roce 2015 jsme se mohli více věnovat širšímu zaměření aktivit na celou rodinu. Společným
jmenovatelem vykonávaných aktivit je působit na rodinu jako celek. Naše práce je proto cílena na děti, jejich rodiče i prarodiče. Funkční rodina je základem dobře fungující společnosti.

Audioknihy
V rámci širšího zaměření vědomí souvislostí vydala Energeia v roce 2015 audioknihu „Jób
– Člověk soudí Boha“, jako příspěvek k celospolečenské diskusi o evropských hodnotách.
Jde o první část souboru, oživujícího staré texty, jež tvoří jeden ze základů západní kultury.
Současně je tento literární klenot zajímavý i z hlediska zaměření Energeie, neboť klade nadčasovou otázku, jak se vyrovnat s utrpením.

Spektrum práce je tedy rozděleno do dvou základních pilířů. Prvním je konkrétní pomoc rodinám dětí s onemocněním, ať již akutním nebo dlouhodobým.
Druhý pilíř je ve vzdělávacích a osvětových činnostech. Zastřešujícím mottem těchto aktivit
i nadále zůstává „vědomí souvislostí“. Toto sousloví nás provází od založení společnosti a je
pro nás určujícím prizmatem.

Středisko 004 – dětský hospic
Respitní dům v Malejovicích
Činnosti vychází z potřeb rodin pečujících o své nemocné dítě v domácím prostředí. Jsou
zajišťovány osobní, telefonické a emailové konzultace, zapůjčování pomůcek. V roce 2015
využilo pobytu v Malejovicích více než 29 rodin. Konzultace byly poskytnuty minimálně ve
103 rodinách, třináct z nich probíhalo v rodinném prostředí.
Práce herního specialisty v Městské nemocnici Ostrava
Stěžejní činností je kontakt s dětskými pacienty, jejich rodiči a se členy zdravotnického personálu. Hlavní aktivitou je vytváření a realizace herních programů pro hospitalizované děti
a v případě potřeby také pro děti, o které je pečováno v domácím prostředí. Práci herního
specialisty využilo téměř 1000 dětí, spolupracovalo se přibližně s 500 rodinami.
Projekt svépomocné ubytovny ve FN Motol
Spolu s kolegy z Nadačního fondu Klíček a Sdružení Klíček jsme spoluprovozovali svépomocnou rodičovskou ubytovnu pro rodiče a blízké dětí hospitalizovaných ve FN Motol v Praze.
Naše pracovnice zároveň působila jako herní specialista a terénní pracovník pro práci s rodinami nemocných a hospitalizovaných dětí. V roce 2015 bylo v ubytovně poskytnuto více než
2000 noclehů pro více než 700 osob.
Tyto činnosti jsme realizovali v partnerství s Nadačním fondem Klíček a se Sdružením Klíček.
Ke konci roku 2015 byly z naší strany podniknuty kroky k ukončení vzájemné spolupráce.
Psychologické intervence
Od začátku roku 2015 zajišťujeme psychologickou intervenci v rodinách po úmrtí dítěte. Dále
také nabízíme konzultace pro rodiče v rámci náhradní rodinné péče.

První část souboru přebásněných textů hebrejské poezie vyšla 1. 12. 2015 a vyvolala pozitivní
ohlas. Informace o ní se objevily ve vysílání České televize, Českého rozhlasu, TV Noe, rádia
Proglas i v některých tištěných médiích. Zazněly také na Slovensku, v tamním televizním
i rozhlasovém vysílání. Obsáhlé diskuse následovaly na některých webových stránkách a sociálních sítích.
Vzhledem ke kvalitě nahrávky jsme se rozhodli i pro netradiční prezentaci tohoto díla na tzv.
audio večerech. První audio večer se konal v Heřmanově Městci za účasti autora přebásnění
Daniela Rause a autora hudby Huberta Bittmana.

Středisko 010 – vzdělávací a kulturní projekty
Přednášková činnost
V oblasti vzdělávací a osvětové se naše aktivity zaměřují na širokou laickou i odbornou veřejnost. Naši lektoři PhDr. Ilona Špaňhelová, Mgr. Marek Vácha a Mgr. Jaroslav Šebek přednáší
v rámci celé České republiky. Nejčastěji se jedná o různá zájmová společenství, mateřská
a rodičovská centra, střední i vysoké školy. Témata přednášek jsou volena dle požadavků
konkrétní organizace. Celkem se jednalo o cca 40 přednášek.
Kurz Respektovat a být respektován
Ve spolupráci s Rodičovským centrem Radovánek jsme připravili čtyřdenní kurz „Respektovat a být respektován“, kterého se zúčastnili rodiče, pedagogové i psychologové (celkem
20 účastníků). Tyto víkendové kurzy jsou velmi vyhledávané a dobře hodnocené.
Třicet dní pro rodinu
Od svého vzniku společnost sídlí v Heřmanově Městci. Logicky se tedy zapojujeme do aktivit ve městě, kde žijeme i pracujeme. V rámci akce „Třicet dnů pro rodinu“ jsme uspořádali
přednášku MUDr. Heleny Máslové na téma „Co se děje s dnešní rodinou?“. Pro mladší děti se
v prostorech kina uskutečnilo divadelní představení „Ronja – dcera loupežníka“, podle známé autorky dětských knih Astrid Lindgrenové. Naší třetí aktivitou ve zmíněném projektu byl
koncert zpěvačky Ivy Marešové v přírodním amfiteátru v místním parku.
Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje
Je pro nás ctí, že jsme se stali generálním partnerem cyklu koncertů s názvem „Hudební léto
v kostele sv. Bartoloměje“. Festival se stal vyhledávanou kulturní akcí pro posluchače z širokého regionu Pardubického kraje. Nabídka koncertů láká do působivého prostředí kostela
sv. Bartoloměje jak pravidelné posluchače, tak i turisty. Speciálně pod naší patronací proběhl
v neděli 26. července 2015 koncert souboru Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Koncert patřil k vrcholům celého hudebního festivalu, protože Hradišťan je ojedinělým
hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem.

Středisko 011 – aktivní přístup k životu APŽ
Realizací tohoto projektu chceme podpořit aktivní přístup seniorů k trávení jejich volného
času. K tradičním aktivitám APŽ patří:
ø

pravidelná zdravotní cvičení – probíhají každé úterý v prostorách Rodičovského centra Radovánek v Heřmanově Městci, aktivity se účastní průměrně 7 osob

ø

výlety – jedná se většinou o sobotní akce, v chladnějších měsících připravujeme pěší
výlety, jež se v létě kombinují s cyklo výlety

ø

poznávací a relaxační pobyt – v roce 2015 se jednalo o třídenní pobyt ve Velkých Losinách v Jeseníkách, akce se účastnilo celkem 11 osob

ø

kurzy trénování paměti – na podzim proběhl dvouměsíční kurz trénování paměti, kterého se účastnilo 7 osob; účastníci se scházeli 1x týdně, zároveň probíhalo každý druhý čtvrtek herní odpoledne, kde senioři trénují paměť při karetních a společenských
hrách

ø

návštěva wellness – od podzimu 2015 byly do pravidelné nabídky aktivit začleněny
také návštěvy wellness v Pardubicích, kam účastnící jezdí jednou za dva týdny v počtu 5 lidí

ø

návštěva divadelních představení – účastníci navštívili celkem 7 představení Východočeského divadla v Pardubicích. Aktivity se účastnilo pravidelně 20 osob, a vzhledem k velkému zájmu dojde k jejímu částečnému rozšíření.

Doplňkové činnosti
Středisko 003 – MVE Štětí
Ve spolupráci s poradenskou společností KPMG pokračovaly přípravy financování MVE Štětí – zaplacení díla zhotoviteli v souladu se smlouvou o dílo. Jednání probíhala se zástupci UniCredit Bank, ČSOB, Equa Bank a Komerční banky. Bylo třeba zpracovat technickou
i právní due diligence a připravit materiály požadované bankami.
Po náročných jednáních jsme na začátku února jako nejlepší nabídku vyhodnotili úvěrové
podmínky Komerční banky.
Provoz MVE byl i nadále zajištěn vlastním kvalifikovaným týmem i prostřednictvím externích
poradců. Vytvořili jsme systém řízení a provozu střediska včetně BOZP, plán údržby atd.
Výroba v roce 2015 byla ve finančním objemu 76,095 mil. Kč. Vlivem extrémního sucha tak
nedosáhla projektované výše tržeb 100 mil. Kč. Vzhledem ke kumulaci prostředků z roku
2014 se přesto podařilo dostát všem závazkům.

Vybraná důležitá data
ø 31. 12. 2014 ukončení zkušebního provozu, zahájení kolaudačních řízení
ø

3. 2. 2015 dokončeno garanční měření na díle MVE Štětí

ø

9. 2. 2015 vydána kolaudační rozhodnutí, MVE Štětí uvedena do trvalého provozu

Středisko 012 – mediální projekty

ø

16. 2. 2015 zhotovitel předal dílo se specifickou závadou spočívající ve snížení životnosti stávajících převodovek vlivem havárie na stavbě z ledna 2014

Konference Člověk a média

ø

17. 2. 2015 podepsána úvěrová dokumentace s Komerční bankou

S partnerskou organizací Pontes z.s. spolupracujeme na dlouhodobém projektu Člověk a média. V jeho rámci jsme spolupořádali v dubnu konferenci s názvem “Ruská informační válka.
Vítězí u nás?” a následně v listopadu konferenci s názvem „Uprchlíci a jejich obraz v médiích.
Odpovídá skutečnosti?“. Obě konference se uskutečnily v prostorách Amerického centra
v Praze, a v obou případech se jich zúčastnila téměř stovka lidí.

ø

27. 2. 2015 načerpán úvěr od Komerční banky, dílo zaplaceno zhotoviteli

ø

1. 4. 2015 načerpání dotace z OPPI

ø

27. 7. 2015 načerpání dotace na rybí přechod z OPŽP

ø

v průběhu července až října byly vyměněny původní převodovky. Nové převodovky
dodala společnost Wikov MGI, a.s. Hronov. Výměna byla financována jako pojistná
událost k tíži zhotovitele MVE Štětí.

Zapojili jsme se také do příprav a realizace diskusního večera s názvem „Člověk a svět ekonomiky“. Diskuse proběhla v aule VŠE v Praze za účasti více než dvou stovek lidí.
Svobodu médiím
Od června roku 2015 jsme se zapojili do platformy Svobodu médiím. Jedná se platformu
pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků, která vznikla jako projev aktivní občanské
sebeobrany. Součástí této aktivity jsou debaty a kulaté stoly s odbornou veřejností, debaty
s politickými zástupci i s veřejností. Cílem aktivit platformy jsou změny zákonů, týkajících se
veřejnoprávních sdělovacích prostředků, a zákona o střetu zájmů. Změny budou mít přímý
dopad na reálné posílení svobody médií.

Středisko 009 – reklama a marketing
Slavnostní plavba
Jedinou reklamní akcí byla dne 22. 9. 2015 „Slavnostní plavba u příležitosti dokončení projektu MVE Štětí“. Výletní loď Bohemia DC se stala nejen místem setkání a prezentace jednotlivých partnerů, ale i dopravním prostředkem k naší elektrárně. Kvalifikovaní průvodci zde
účastníky seznámili s jejím provozem a fungováním. Celá akce byla dobře připravena, a také
díky slunečnému počasí se mimořádně vydařila.

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Roční účetní závěrka, zhodnocení základních údajů v ní obsažených

Zhodnocení vývoje majetku a dluhů

Účetní závěrka za rok 2015
Kompletní účetní závěrka je obsažena v příloze č. 1 této výroční zprávy.

Rekapitulace majetku a dluhů za rok 2015 (v tis. Kč) – netto hodnoty

Výsledek hospodaření roku 2015

Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2015 (v tis. Kč)

výnosy
náklady před zdaněním

31. 12. 2015

1. 1. 2015

31. 12. 2015

A. dlouhodobý
majetek

935 620

911 274

A. vlastní zdroje

340 359

353 020

B.I. krátkodobý
majetek

5

285

B.II. dlouhodobé
dluhy

864 321

576 770

B.III. krátkodobé
dluhy

8 109

36 481

B.IV. ostatní pasiva

7 166

30

1 219 955

966 301

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

631

86 036

86 667

B.II. pohledávky
z provozní činnosti

267 115

20 554

4 814

69 202

74 016

B.III. finanční
majetek

16 469

33 313

0

0

746

875

16 834

12 651

1 219 955

966 301

daň z příjmů

hospodářský výsledek

1. 1. 2015

-4 183

ostatní

aktiva celkem

pasiva celkem

Zisk v rámci hospodářské činnosti je spojen s výrobou elektrické energie. Z hlediska finanční
stability byl zisk použit ke splácení úvěru a dalších přímo souvisejících nákladů.

Ke stavebnímu dílu MVE Štětí, které bylo 17. 9. 2014 spuštěno do zkušebního provozu, byl
dne 9. 2. 2015 vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. V průběhu roku muselo dojít
k výměně poškozených převodovek. Nové převodovky od společnosti WIKOV byly technicky vylepšeny o možnost demontáže výstupní hřídele přímo v pitu a osazeny monitorovacím systémem. K tomuto technickému zhodnocení byl dohodnut splátkový kalendář, dluh je
splatný do roku 2018.

Dosažený kladný výsledek hospodaření společnosti bude směřován dle zakládací smlouvy
na poskytování obecně prospěšných služeb a na provozování vodní elektrárny ve Štětí.

Pokles hodnoty dlouhodobého majetku je způsoben účetním odpisováním majetku a snížením majetku o oprávky.

Dosažený záporný hospodářský výsledek v rámci hlavní činnosti koresponduje s finanční
stabilizací společnosti. Objem přijatých darů v rámci hlavní činnosti zaznamenal významný
pokles, přesto bylo umožněno díky výnosům z výroby elektrické energie zachování všech
stávajících středisek hlavní činnosti a rozvinutí středisek nových.

Vlastní jmění společnosti bylo posíleno dosaženým ziskem za rok 2014 ve výši 21 751 tis. Kč,
z toho 9 903 tis. Kč bylo použito na úhradu ztráty z minulých let, a dále přeceňovacím rozdílem z úrokového swapu ve výši 9 374 tis. Kč.

V oblasti dlouhodobých dluhů došlo k úhradě všech dluhů vůči generálnímu dodavateli stavby ve výši 863 998 mil. Kč poskytnutým úvěrem od Komerční banky. Poskytnutý úvěr je ve
výši 878 mil. Kč, k 31. 12. 2015 již splaceno 272 mil. Kč. Zůstatek dlouhodobého závazku vůči
KB je 576 mil. Kč. Ostatní dlouhodobé závazky jsou složeny ze závazku vůči WIKOV MGI a.s.
ve výši 646 tis. Kč a z dlouhodobého závazku ve výši 124 tis. Kč z titulu úvěrové smlouvy vůči
GE Money Leasing, s.r.o.
U krátkodobých dluhů se jedná o dluhy ve splatnosti vůči dodavatelům z běžné činnosti ve
výši 665 tis. Kč, dluhy za zaměstnance ve splatnosti 679 tis. Kč, dluhy ve splatnosti vůči správě
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 224 tis. Kč, dluh ve splatnosti vůči FÚ
ve výši 469 tis. Kč, přijatá zápůjčka, včetně příslušenství, splatná v 4/2016 ve výši 3 333 tis. Kč,
dluh z pevných termínovaných operací splatný v 3/2016 ve výši 365 tis. Kč a dále krátkodobé
dluhy ve výši 693 tis. Kč vůči WIKOV MGI a.s. a GE Money Leasing, s.r.o.

Výnosy

Lidské zdroje

V roce 2015 společnost dosáhla následujících nejzásadnějších výnosů:

Odměny členům správní rady a dozorčí rady byly v průběhu roku 2015 vyplaceny ve výši
21 tis. Kč.

a) výnosy z výroby elektrické energie – 76 095 tis. Kč

Hrubá odměna ředitele společnosti byla vyplacena ve výši 877 tis. Kč (hlavní pracovní poměr).

b) výnosy z reklamy – 280 tis. Kč

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

c) výnosy z prodeje CD JÓB – 148 tis. Kč
d) přijaté dary zachycené do provozních výnosů – 91 tis. Kč
Výnosy z aktivace souvisí s aktivací vlastních režijních nákladů vynaložených v roce 2015 na
projekt biblické knihy Jób a činí 537 tis. Kč.

Výrok auditora k roční účetní závěrce

Výnos z rozpouštění darů a dotací poskytnutých na MVE ve výši 9 201 tis. Kč.

Zpráva auditora o auditu účetní závěrky za rok 2015 je uvedena v příloze.

Stav a pohyb majetku, vlastních zdrojů a závazků – nejzásadnější položky
Investice
Celkové investice činí 2,263 mil. Kč
Dětský hospic Malejovice, projekt na výstavbu – investice v hodnotě 1,547 mil. Kč.
Projekt produkce biblických knih - Kniha žalmů, Kazatel, Píseň písní a Kniha přísloví – ve
výši 0,716 mil. Kč - nedokončená výroba CD.
Vlastní jmění – peněžní dary na MVE 70,6 mil. Kč snížené o rozpouštění darů odpisem ve výši
2 mil. Kč, zůstatek 68,6 mil. Kč. Peněžní dary na projekt hospicové péče ve výši 3,978 mil. Kč,
peněžní dary na TV 1,3 mil. Kč.
Dotace – dotace ve výši 252 mil. Kč snížené o rozpouštění dotací odpisem ve výši 7,3 mil. Kč,
zůstatek 244,7 mil. Kč.
Bankovní úvěr – bankovní úvěr 606 mil. Kč rozdělen na dlouhodobý bankovní úvěr 576 mil. Kč
a krátkodobý bankovní úvěr 30 mil. Kč – splatný do roku 2027.

Úplný objem nákladů v členění na náklady přímo vynaložené pro plnění
obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní
činnost (správu)
Přímé náklady pro plnění obecně prospěšných služeb
Přímé náklady pro plnění doplňkových činností (včetně akt. do
investic)
Náklady na správu (včetně akt. do investic)
Celkové náklady za společnost

3 799 tis. Kč
70 217 tis. Kč
5 505 tis. Kč
74 016 tis. Kč

