VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

ENERGIE POZNÁNÍ

SLOVO ŘEDITELE
Milí přátelé,
rok 2017 znamenal pro naši společnost relativně stabilní období, ve
kterém jsme podnikli řadu důležitých kroků k dlouhodobému naplňování stanovených cílů. Učinili jsme také rozhodnutí, týkající se prezentace společnosti navenek. Především jde o přehlednější a obsažnější
webové stránky, stejně jako o změnu oficiálního názvu společnosti
na energeia o.p.s.
V oblasti dětské paliativní péče se podařilo sestavit multidisciplinární
tým, jehož úlohou je pomoc konkrétním pacientům a jejich rodinám.
V březnu jsme v Pardubicích uspořádali první regionální konferenci,
jež účastníkům pomohla získat přehled o problémech a iniciativách
v oblasti dětské paliativy. Koncem roku jsme pak získali od krajského
úřadu rozhodnutí o poskytování zdravotní péče v Pardubickém kraji.
To vše nás plní optimismem, i když víme, že na cestě k rozšíření těchto aktivit nás čeká ještě mnoho práce.
V roce 2016 začala spolupráce společnosti energeia s Amaltheou,
náplní bylo zajištění provozu předškolního klubu Amálka. Projekt byl
limitován na období jednoho roku. Spojení sil se osvědčilo, a tak dalším společným počinem bylo založení Centra rodinných konferencí.
Současně pokračovaly i další aktivity – kurzy respektování, přednášky našich lektorů, muzikoterapeutické relaxace, podpora aktivního
přístupu k životu, nebo konference – v roce 2017 jsme s dalšími
partnery opět pořádali dvě mediální konference v Americkém centru
v Praze. Byli jsme znovu generálním partnerem stále oblíbenějšího
festivalu Hudební léto v Heřmanově Městci. A pokračovala také distribuce a prodej souboru audioknih biblické poezie.
Všechny tyto obecně prospěšné činnosti lze právem považovat za
úspěch, zejména když si uvědomíme, že začátkem roku 2017 uběhly
pouze dva roky od dokončení vodní elektrárny ve Štětí, a tedy i od
začátku nové etapy v historii společnosti energeia o.p.s. Nepříjemně
nás nicméně zaskočily technické problémy MVE Štětí (naší doplňkové činnosti). Vyžádaly si složitá jednání s dodavateli, nemalé finanční
výdaje a enormní množství času, věnovaného řešení potíží. Nejde
přitom o banální závady. Celá záležitost se přenáší i do roku 2018.
Důvody k optimismu jsou přesto daleko silnější, takže z celkového
pohledu se rok 2017 jeví jako důležitý úsek cesty směrem k naplnění
poslání společnosti energeia.
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Jsme nezávislá obecně prospěšná společnost, která provozuje charitativní, vzdělávací, mediální, kulturní činnosti a služby. Přispíváme
k občanské společnosti, ke kultuře, vzdělanosti a k prosazování etických norem. Ctíme život ve všech jeho fázích a respektujeme hodnotu jednotlivce.
V oblasti charitativní práce nabízíme paliativní péči dětem s život
limitujícím onemocněním a jejich rodinám. Komplexní pomoc zahrnuje
zdravotní péči, psychologicko – sociální pomoc i duchovní podporu. Šíříme povědomí o specifických potřebách těchto dětí a jejich rodin. Jako
důležitou vidíme spolupráci s podobně zaměřenými organizacemi.
Podporujeme všestranný rozvoj osobnosti. Snažíme se zvyšovat motivaci k poznání, vědění v souvislostech a hledání smyslu vzdělanosti.
Za podstatnou součást rozvoje osobnosti považujeme otázky morální a etické.
Finanční dary využíváme účelně a hospodárně v souladu s posláním
společnosti. Součástí naší činnosti je výroba ekologicky čisté energie,
která spolu s příspěvky dárců vytváří zdroje financování.
Držíme se zásady transparentnosti. Zveřejňujeme výroční zprávy
a všechny důležité dokumenty. Dbáme o dobré jméno organizace,
zdůrazňujeme profesionalitu, odbornost a dodržování etických zásad.

Vykonávané činnosti v roce 2017

Obecně prospěšné služby
Aktivity vykonávané jednotlivými středisky naší společnosti mají společný cíl. Tím je
budování osobnosti člověka. Věříme, že sociální a zdravotnickou pomocí, kvalitním vzděláváním rodičů, pedagogů i samotných dětí a dalšími činnostmi tento cíl naplňujeme.
Jsme vedeni touhou přispět, byť jen malou kapkou. MUDr. Mojžíšová zakončila svůj
příspěvek na naší konferenci v Pardubicích citátem Václava Havla, který dobře shrnuje
i naši snahu: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má
něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne“.

Přístup posiluje kompetence rodiny, neboť vrací zodpovědnost za řešení situace dítěte do
rukou příbuzných. Zaměřuje se také na aktivní zapojování dítěte a zjišťování jeho názoru.

Středisko 005 – poradna pro rodinu
Odborné sociální poradenství
Nezbytnou součástí paliativní péče jsou sociální služby. V návaznosti na nově vzniklý
multidisciplinární tým, bylo třeba registrovat i sociální služby. Přípravy jsme zahájili koncem roku a pokračují i v roce 2018.

Středisko 004 – dětská paliativní péče
Domácí dětská paliativní péče
Hlavním úkolem pro tento rok bylo sestavení multidisciplinárního týmu. Věděli jsme, že
bez kvalifikovaných zdravotních sester se neobejdeme. Už koncem roku 2016 jsme se
proto rozhodli uspořádat regionální konferenci, kterou jsme chtěli využít dvojím způsobem: jako místo k přiblížení tématu paliativní péče odborné i laické veřejnosti, a také
jako příležitost k oslovení případných zájemců o práci v našem týmu. Naše očekávání se
splnila. Konference se zúčastnilo více než 90 lidí z různých profesí a pracovišť. Kvalitní
příspěvky a výteční řečníci zaujali. Bylo také dost příležitostí navázat nové kontakty. Sestry, jež projevily o naši činnost zájem, jsme postupně vysílali na vzdělávací akce a stáže,
aby získaly kvalifikované informace o své budoucí práci. V průběhu prvního pololetí roku
jsme zároveň zahájili jednání s krajským úřadem. Cílem bylo získat rozhodnutí o poskytování zdravotní péče v Pardubickém kraji. Proces byl dlouhý, ale úspěšný. Rozhodnutí nám
bylo vydáno 1. 12. 2017. Díky tomu jsme mohli ještě koncem roku 2017 zahájit komplexní
ošetřovatelskou paliativní péči v rodině dítěte s život ohrožujícím onemocněním.
Podpora rodin s dlouhodobě nemocnými dětmi
Služba je určena rodinám z Heřmanova Městce a okolí (v dojezdu 15 km), které dlouhodobě
pečují o dítě s život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním ve věku do 18 let. Zahrnuje
plánování, přípravu a realizaci vzdělávacích a volnočasových aktivit, vedoucích k pozitivnímu fyzickému, psychickému a sociálnímu rozvoji dětí. Zaměřuje se i na podporu kontaktu
se sociálním prostředím, aktivity pro psychomotorický rozvoj, doprovod na rehabilitace, atd.
Druhým rokem jsme pokračovali ve spolupráci s rodinou, jejíž chlapec v důsledku život
ohrožujícího onemocnění potřebuje cílenou a individuální podporu.
Rodinné konference
Společně se zapsaným spolkem Amalthea jsme založili Centrum rodinných konferencí.
Tento projekt se soustředí na zavádění nového přístupu v práci s ohroženými rodinami
a dětmi. Rodinné konference zvýrazňují roli samotné rodiny, jejíž členové přináší návrhy
na řešení situace. Role odborníků spočívá hlavně v komunikaci, stejně jako v koordinování
a stimulování procesu. Na setkání se schází nejen rodiče a dítě v nesnázích, ale také
prarodiče a další vzdálení příbuzní, přátelé rodiny nebo sousedé. Všichni, kterým na dítěti
záleží. Spolu hledají způsob, jak mohou přispět k zajištění dobré péče, k návratu dítěte
z ústavního zařízení nebo k řešení krizových situací – např. při dlouhodobé nemoci či
výkonu trestu rodiče, v případě výchovných obtíží. Rodině pomáhá s organizací nezávislý
koordinátor, který navštíví osobně všechny pozvané, vysvětlí cíl rodinné konference
a motivuje je k účasti. Speciální přípravu věnuje dítěti.

Středisko 006 – portál pro souvislosti
Kontexty humanity
V roce 2017 jsme začali připravovat projekt pod názvem „Kontexty humanity“. Vytvořili
jsme pracovní tým, ve kterém přijaly účast výrazné osobnosti z akademického prostředí.
Obsahem projektu je vzdělávání v souvislostech, zejména prostřednictvím seminářů pro
učitele středních a druhého stupně základních škol. Projekt jsme v této fázi omezili na
Pardubický kraj. Bude probíhat ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

Středisko 007 – produkce
Audioknihy
V roce 2017 pokračovala distribuce a prodej pětidílného souboru nahrávek přebásněné
biblické poezie na CD. Podle očekávání byl výnos nižší než v roce 2016, kdy energeia
dílo vydala. Poptávka zůstala nicméně vysoká, takže jsme nechali dolisovat dalších
12 000 CD. Další aktivity zatím středisko nemá.

Středisko 009 – edukace a rodina
Psychologické konzultace
Spolupracujeme s dětskou psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou, která poskytuje
psychologickou intervenci v rodinách po úmrtí dítěte. Jejím prostřednictvím také realizujeme konzultace pro rodiče v rámci náhradní rodinné péče.
Seminář o genderové ideologii
Podíleli jsme se na pořádání semináře se španělským psychologem a psychoterapeutem
Iňakim Guerrerem v centru Mariapoli v pražské Vinoři. Aktuální téma přilákalo velký počet účastníků. Vyjadřoval ho i název semináře: „Jak genderová ideologie ovlivňuje společnost?“ Kromě přednášek probíhala řada formálních a neformálních diskusí účastníků.
Otázky genderu a měnící se představy o roli muže, ženy a rodiny představují důležitou
polemiku v současné společnosti. Ačkoli energeia nenabízí žádné konečné odpovědi,
užitečnou roli vidíme ve stimulování podobných diskusí.

Kurz Respektovat a být respektován
V tomto roce jsme výrazně rozšířili nabídku kurzů R+R. Kromě toho, že ve spolupráci
s Rodičovským centrem Radovánek nadále pořádáme kurzy v našem městě, připravili
jsme i kurzy v dalších městech Pardubického kraje. Zúčastnili se jich rodiče, pedagogové, pěstouni i psychologové (celkem 63 účastníků). I nadále mají účastníci možnost
pokračovat workshopem a vyzkoušet si, jak používat respektující způsob komunikace
v praxi. Vzhledem k velké účasti pedagogů plánujeme realizaci semináře, zaměřeného
na budování dobrých vztahů ve skupině.

Středisko 010 – vzdělávací a kulturní projekty
Přednášková činnost
Podpora vzdělávání široké veřejnosti je pro společnost energeia velmi důležitá. Snažíme
se prostřednictvím vlastních lektorů přinášet široké veřejnosti aktuální témata. Přednášky, kterých se konalo bezmála 70, jsou realizovány v celé České republice. Nejčastěji
se jedná o různá zájmová společenství, mateřská a rodičovská centra, střední i vysoké
školy. V našem domovském městě Heřmanově Městci spolupracujeme s místní skupinou
Křesťanské akademie.
Muzikoterapie
Muzikoterapeutické relaxace s lektorkou Evou Motyčkovou probíhají v prostorách
RC Radovánek. Relaxace jsou určeny pro všechny, kdo chtějí lépe pracovat se svým
tělem a stresem.

Středisko 011 – aktivní přístup k životu (APŽ)
Tato činnost je zaměřena na podporu zdraví prospěšných aktivit, zejména u seniorů. Současně rozvíjí aktivní přístup k trávení volného času. Vynechána není ani kultura. Konkrétně
jde především o pravidelná úterní zdravotní cvičení, jednodenní i vícedenní výlety (jak pěší,
tak i cyklistické), návštěvu wellness centra v Pardubicích nebo cvičení a plavání v Chrudimi.
Podílíme se i na organizování poznávacích a relaxačních pobytů či pravidelných abonentních návštěv divadelních představení Východočeského divadla v Pardubicích.

Středisko 012 – média
Konference Člověk a média
Ve spolupráci s partnerskou organizací Pontes, z.s. realizujeme vždy na jaře a na podzim
konference v Americkém centru v Praze. Jejich jednotným tématem je vztah člověka
a médií, stav mediální scény u nás, a také vliv médií na život a rozhodování občanů.
Jarní konference s názvem „Já a internet kdo koho ovládá?“ přilákala téměř 80 účastníků. Podzimní termín konference s názvem „Dokáží média vyhrát volby?“ navštívilo více
jak 90 lidí. Z každé konference je pořizován audiovizuální záznam i krátký spot. Vše je
možné shlédnout zde:
www.youtube.com/channel/UC_7BNyE-WvM45pS79ZSKwqQ

Doplňkové činnosti
Středisko 003 – MVE Štětí
Disponibilní tržby z prodeje elektřiny tvoří primární finanční zdroje pro realizaci všech
obecně prospěšných činností společnosti energeia. Roční plán objemu výroby elektřiny
ve výši 29,7 GWh opět splněn nebyl, nejen z důvodu v posledních letech se opakujícího nižšího úhrnu ročních dešťových srážek, ale i z důvodu delších odstávek soustrojí,
způsobených pokračováním nedořešených reklamací z roku 2016. V roce 2017 nám řídící
orgán MPO povolil změnu u závazného indikátoru roční výroby na základě statistických
údajů o průtocích ČHMÚ, a to dle dosažené skutečnosti z roku 2016.
Všechny finanční ukazatele a povinnosti ve vztahu k financování MVE Štětí, tedy k úvěrové
smlouvě s Komerční bankou, byly splněny, včetně podmínky navyšovat rezervní fond oprav.
I v roce 2017 pokračovaly problémy technického rázu, které byly u zhotovitele reklamovány už v roce 2016. Jedná se o korozní napadení lopat oběžného kola turbín, podstatně snižující jejich životnost a opakované poškozování ložisek obou převodovek,
poškozování ozubení i problémy s nadměrným pěněním oleje a jeho rychlou degradací
v mazacím systému převodovek.
Jednání se zhotovitelem byla a nadále jsou velmi obtížná. Veškeré posudky a znalecká vyjádření k vadám jsme museli organizovat a financovat sami, a to i přesto, že dle
SoD má tuto povinnost zhotovitel. Na konci roku 2017 jsme objednali kompletní sady
náhradních dílů na převodovky, což je dočasné řešení, než dojde k trvalému odstranění
vad ze strany zhotovitele s cílem maximálně zkrátit výpadky výroby v roce 2018.
Podle znaleckých posudků bude nutné, aby zhotovitel v roce 2018 opravil nebo vyměnil
lopaty oběžných kol turbín a provedl opravu, případně výměnu převodovek za nové.
Současně budeme od zhotovitele požadovat úhradu nákladů spojených s řešením reklamovaných vad na naší straně.
Budeme se snažit, aby všechny výše uvedené problémy byly nakonec řešeny na základě
vzájemné dohody.

Středisko 001 – správní režie
Jeho úkolem v roce 2017 bylo výkonné a správní zabezpečení chodu společnosti energeia jako celku. Středisko řídilo a koordinovalo všechny činnosti ostatních středisek; zabezpečovalo buď přímo nebo prostřednictvím dodavatelů veškeré administrativní úkony
– účetnictví a personalistiku, právní a daňové poradenství, průběžný audit. Středisko
spravovalo bankovní účty společnosti, vedlo pokladny, zajišťovalo veškerý platební styk,
vystavovalo faktury za celou společnost. Připravovalo a koordinovalo smluvní dodavatelské a jiné vztahy správního střediska a celé společnosti.
Funkcí střediska bylo 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 iniciovalo strategii dalšího rozvoje ve spolupráci se zakladateli a se správní
radou společnosti. Zohlednilo tak aktuální vývoj a změny okolností.

Ekonomické údaje

Roční účetní závěrka, zhodnocení základních údajů v ní obsažených
Účetní závěrka za rok 2017
Kompletní účetní závěrka je obsažena v příloze č. 1 této výroční zprávy.
Výsledek hospodaření roku 2017

Zhodnocení vývoje majetku a dluhů

Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2017 (v tis. Kč)

Rekapitulace majetku a dluhů za rok 2017 (v tis. Kč) – netto hodnoty

výnosy
náklady před zdaněním

hlavní činnost

hospodářská činnost

celkem

533

98 817

99 350

A. dlouhodobý majetek

6 530

54 144

60 674

B. I. krátkodobý majetek

249

249

44 424

38 427

daň z příjmů
hospodářský výsledek

-5 997

1. 1. 2017

31. 12. 2017

885 194

859 177

865

B. II. pohledávky z prov. č.
B. III. finanční majetek
B. IV. jiná aktiva
aktiva celkem

Dosažený záporný hospodářský výsledek v rámci hlavní činnosti koresponduje s finanční
stabilizací společnosti. Objem přijatých darů v rámci hlavní činnosti zaznamenal významný
pokles. Díky výnosům z výroby elektrické energie došlo k zachování všech stávajících středisek hlavní činnosti a rozvinutí aktivit na těchto střediscích (zejména pořádání konferencí,
přednášek a kurzů, podávání podnětů a připomínek k legislativě, dovydání titulů Biblické
poezie).
Zisk v rámci hospodářské činnosti je spojen s výrobou elektrické energie. Z hlediska finanční stability byl použit ke splácení úvěru a dalších přímo souvisejících nákladů.
Dosažený kladný výsledek hospodaření společnosti bude směřován dle zakládací smlouvy
na poskytování obecně prospěšných služeb a na provozování vodní elektrárny ve Štětí.

1. 1. 2017

31. 12. 2017

A. vlastní zdroje

373 178

432 508

1 315

B. II. dlouhodobé
závazky

545 575

513 000

14 738

42 201

B. III. krátkodobé
závazky

34 468

33 862

52 120

76 435

B. IV. jiná pasiva

11

65

315

307

953 232

979 435

953 232

979 435

pasiva celkem

Pokles hodnoty dlouhodobého majetku je způsoben účetním odpisováním majetku, snížení
majetku o oprávky.
Vlastní jmění společnosti bylo posíleno dosaženým kladným hospodářským výsledkem za
rok 2016 ve výši 38 155 tis. Kč a dále přeceňovacím rozdílem z úrokového swapu ve výši
30 739 tis. Kč.
V oblasti dlouhodobých dluhů společnost čtvrtletně splácí dle splátkového kalendáře úvěr –
zůstatek dlouhodobého závazku vůči Komerční bance a.s. je 513 mil. Kč. Ostatní dlouhodobé závazky minulých let byly uhrazeny, závazek vůči Factoring KB a.s. (postoupené pohledávky společnosti WIKOV MGI a.s.) ve výši 548 tis. Kč je splatný do 31. 12. 2018 a je vykázán
v krátkodobých dluzích.
U krátkodobých dluhů se jedná o dluhy ve splatnosti vůči dodavatelům z běžné činnosti ve
výši 1 046 tis. Kč, dluhy za zaměstnanci ve splatnosti 430 tis. Kč, dluhy ve splatnosti vůči
institucím sociálního a zdravotního pojištění ve výši 233 tis. Kč a dluh ve výši 8 tis. Kč z titulu přímých daní.
Nesplacený krátkodobý úvěr vykazuje zůstatek ve výši 32 mil. Kč.

Výrok auditora k roční účetní závěrce

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

Zpráva auditora o auditu účetní závěrky za rok 2017 je uvedena v samostatné příloze.

Výnosy
V roce 2017 společnost dosáhla následujících nejzásadnějších výnosů:

Vlastní jmění – peněžní dary na MVE Štětí 70,6 mil. Kč snížené o rozpouštění darů
odpisem ve výši 6 mil. Kč, zůstatek 64,6 mil. Kč.
Peněžní dary na hospicovou péči ve výši 3 978 tis. Kč, peněžní dary na TV 1,3 mil. Kč.
Dotace – dotace ve výši 252 mil. Kč snížené o rozpouštění dotací odpisem
ve výši 21,7 mil. Kč, zůstatek 230,3 mil. Kč.
Bankovní úvěr – bankovní úvěr poskytnutý ve výši 621 mil. Kč, k 31. 12. 2017
splaceno 76 mil. Kč v řádných splátkách, rozdělen na dlouhodobý bankovní úvěr 513 mil. Kč
a krátkodobý bankovní úvěr 32 mil. Kč, splatné do roku 2027.

a) výnosy z výroby elektrické energie 89 580 tis. Kč
b) výnosy z prodeje CD – Biblická poezie 405 tis. Kč
d) přijaté dary zachycené do provozních výnosů 38 tis. Kč

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

c) výnos z prodeje hmotného majetku 8 tis. Kč
d) ostatní výnosy z přednášek, kurzů 90 tis. Kč

přímé náklady pro plnění obecně prospěšných služeb

e) výnosy z rozpouštění darů a dotací poskytnutých na MVE Štětí 9 229 tis. Kč

přímé náklady pro plnění hospodářské činnosti
náklady na správu (včetně akt. do investic)

Celkové výnosy a náklady dle jednotlivých středisek za rok 2017

celkové náklady před zdaněním – náklady za společnost

bez alokovaných výnosů a nákladů střediska 001

výnosy
Středisko 001 správní
Středisko 003 MVE Štětí
Středisko 004 dětská paliativní péče

3 573 tis. Kč
98 817 tis. Kč

51 559 tis. Kč

12 tis. Kč

2 461 tis. Kč

Středisko 005 poradna pro rodinu
Středisko 006 portál pro souvislosti
Středisko 007 produkce

náklady

88 tis. Kč
17 tis. Kč

684 tis. Kč

405 tis. Kč

428 tis. Kč

Středisko 008 rodinné konference

732 tis. Kč

Středisko 009 edukace a rodina

32 tis. Kč

573 tis. Kč

Středisko 010 vzdělávací a kulturní projekty

57 tis. Kč

180 tis. Kč

9 tis. Kč

106 tis. Kč

Středisko 011 APŽ
Středisko 012 média

539 tis. Kč

6 530 tis. Kč
54 144 tis. Kč
3 573 tis. Kč
60 674 tis. Kč

Lidské zdroje
Informace týkající se pracovníků a souvisejících osobních nákladů – viz. čl. VII. Přílohy
v účetní závěrce.
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