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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.

ředitel společnosti
Marek Černocký

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 2018

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.

Pracovali jsme na nastavení služby a pravidlech poskytování v souladu se standardy
kvality sociálních služeb. V červenci jsme pak odborné sociální poradenství zaregistrovali u Krajského úřadu Pardubického kraje. Do konce roku jsme rozšířili a stabilizovali
pracovní tým.

Středisko 006 – portál pro souvislosti
Středisko 004 – dětská paliativní péče
Domácí dětská paliativní péče
Naše nestátní zdravotnické zařízení začalo fungovat v prosinci 2017.
Poskytujeme péči dětem s nevyléčitelným onemocněním od 0 do 19 let, o něž rodiče
pečují doma. Diagnózy našich pacientů jsou častěji neonkologické, námi poskytovaná
péče je tedy dlouhodobá.
Členy našeho multidisciplinárního týmu jsou zdravotní sestry, sociální pracovníci, psycholog a fyzioterapeutka. Nabízíme několik typů péče, jejich nastavení vyplynulo z reálných potřeb pečujících. Jak jsme zjistili, nejčastěji by pečující maminky ocenily možnost
odejít z domácnosti, zařídit si potřebné záležitosti, nakoupit nebo si jen tak popovídat
s kamarádkou v kavárně. Proto je jednou z možností využít přítomnost zdravotní sestry
dvakrát v týdnu po čtyřech hodinách. Pečující osoba potom může využít tento čas, jak
potřebuje. Tato služba je rodinami využívaná nejčastěji.
Využíváme vlastní zdravotnické pomůcky i materiál. Rodinám v naší péči nabízíme
možnost zapůjčení těchto pomůcek. Pro dojezd do rodin jsou využívána služební auta.
V roce 2018 jsme navštěvovali čtyři rodiny v Pardubickém a dvě v Královéhradeckém
kraji. V průběhu roku jedno dítě zemřelo.

Kontexty humanity
Cílem projektu Kontexty humanity je příprava podmínek pro změnu v zaměření, obsahu
a formě výuky ve školách, která umožní učení a poznávání v širších souvislostech.
V roce 2018 se přípravy projektu omezily na konzultace a hledání možných partnerů.

Středisko 007 – produkce
Audioknihy
V roce 2018 pokračovala distribuce a prodej pětidílného souboru nahrávek přebásněné
biblické poezie na CD. První část biblického cyklu Jób – Člověk soudí Boha, byla vydána
v listopadu 2015. Z celkového počtu všech vydaných nahrávek - 29 200 kusů - máme
k 31. 12. 2018 na skladě necelých 6 000 kusů.

Středisko 008 – rodinné konference

I nadále věnujeme pozornost průběžnému vzdělávání a proškolování všech členů týmu.
Hlavní výzvou pro další rozvoj služby je rozšíření týmu o lékaře a další zdravotní sestry.

Podpora rodin s dlouhodobě nemocnými dětmi
Aktivita určená 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. Významným aspektem této činnosti je odlehčení pečující rodině.
I nadále jsme pokračovali ve spolupráci s rodinou, jejíž chlapec v důsledku život ohrožujícího onemocnění potřebuje individuální podporu.

Středisko 005 – poradna pro rodinu
Psychologicko sociální pomoc
Pro odborné sociální poradenství byl rok 2018 přelomový. Po dlouhém hledání vhodných prostor sídlí poradna od dubna 2018 v centru Pardubic. K dispozici jsou dvě
místnosti, kdy jedna je určena pro zázemí a konzultace sociální pracovnice a jedna pro
psychologické poradenství.

Na jaře jsme uspořádali odbornou konferenci „S důvěrou v rodinu“, kde jsme měli
možnost sdílet zkušenosti s rodinnými konferencemi nejen s českými kolegy, ale také
s odborníky ze Slovenska, Bosny a Hercegoviny, z Bulharska a Holandska. Na konferenci
promluvili i zástupci dvou rodin, kteří rodinnou konferenci zažili.
Dále jsme uspořádali dvě metodická setkání pro kolegy z dalších krajů v ČR, kde jsme
řešili aktuální témata, týkající se šíření, rozvoje a realizací rodinných konferencí.
Zvýšená poptávka po rodinných konferencích nás přiměla k rozšíření našeho týmu.
Během prosince jsme vyškolili 8 nezávislých koordinátorek rodinných konferencí.
Celkem jsme přijali 24 žádostí o rodinnou konferenci, zrealizovali jsme jich 17 ve třech
krajích – Pardubickém, Královéhradeckém a na Vysočině. Rodinné konference se týkaly 26
dětí, zúčastnilo se jich 154 rodinných příslušníků a 40 odborníků.

Středisko 009 – edukace a rodina
Psychologické konzultace
Psychologickou intervenci v rodinách po úmrtí dítěte poskytuje dětská psycholožka
PhDr. Ilona Špaňhelová. Jejím prostřednictvím také nabízíme konzultace pro rodiče
v rámci náhradní rodinné péče.

Kurz Respektovat a být respektován
Pořádáme kurzy v našem městě i v dalších městech Pardubického a Královéhradeckého kraje. Nabízeny jsou jak odborné, tak i laické veřejnosti. Realizováno bylo šest základních kurzů, kterých se zúčastnilo 113 osob, z toho 55 pedagogů. Dále proběhl kurz
„O krok dál“ pro 9 osob, z toho 5 pedagogů, a kurz „Komunitní kruh a pravidla“ pro 23
osob, z toho 15 pedagogů.

Středisko 010 – vzdělávací a kulturní projekty
Přednášková činnost
Přednášky našich lektorů jsou realizovány v celé České republice. Nejčastěji se jedná o
různá zájmová společenství, střední i vysoké školy. V Heřmanově Městci i nadále spolupracujeme s místní skupinou Křesťanské akademie.
Muzikoterapie
Nedělní muzikoterapeutické relaxace s Evou Motyčkovou jsou určeny pro všechny, kdo
chtějí lépe pracovat se svým tělem a stresem. Probíhají dvakrát do měsíce v prostorách
RC Radovánek Heřmanův Městec.
StartPoint Prize
Společně s Nadačním fondem současného umění pořádá energeia o.p.s. workshopy
v rámci soutěže StartPoint Prize. Ta je určena pro diplomanty uměleckých škol,
každoročně se na ní představí nejvýraznější talenty nastupující generace z různých zemí
Evropy. Workshopy jsou součástí obecně prospěšných činností společnosti energeia
v oblasti mediální, populárně výchovné a vzdělávací.

Středisko 011 – aktivní přístup k životu (APŽ)
Tato činnost podporuje a rozvíjí aktivní přístup k trávení volného času, zejména u seniorů.
Jedná se především o pravidelná úterní zdravotní cvičení, pěší i cyklistické výlety, návštěvy
wellness centra v Pardubicích nebo cvičení a plavání v Chrudimi. Alespoň dvakrát ročně
organizujeme poznávací nebo relaxační pobyty. Pravidelně také navštěvujeme divadelní
představení Východočeského divadla v Pardubicích.

Středisko 012 – média
Konference Člověk a média
Vztah člověk a média je nosným tématem konferencí realizovaných v Americkém centru v Praze. Tento společný projekt s partnerskou organizací Pontes, z.s. chce mimo jiné
upozorňovat na vliv médií při rozhodování občanů. Konference pořádáme na jaře a na
podzim, pro rok 2018 jsme vybrali tato témata: „Fake news – falešné zprávy“ a „Přímá
demokracie – vynález zkázy?“. Z každé konference je pořizován audiovizuální záznam i
krátký spot.

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Středisko 003 – MVE Štětí
Disponibilní tržby z prodeje elektřiny tvoří primární finanční zdroje pro realizaci všech
obecně prospěšných činností společnosti. Ani v roce 2018 nebyl splněn plánovaný objem výroby elektřiny, zejména z důvodu pokračujícího sucha a z důvodu delších odstávek soustrojí, způsobených stále nedořešenými reklamacemi z roku 2016. Nebyly také
splněny některé závazné ukazatele a povinnosti ve vztahu k financování MVE Štětí, tedy
k úvěrové smlouvě s Komerční bankou. Tato skutečnost však neměla vliv na splácení
dluhové služby, ani na dotování rezervního fondu oprav; Komerční banka tato dílčí neplnění prominula.
Nízký objem tržeb (74,3 mil Kč), a také náklady spojené s řešením reklamovaných vad
koroze a převodovek v roce 2018 však způsobily, že ani pro rok 2019 nebylo možné navýšit rozpočet na obecně prospěšné služby.
I v roce 2018 pokračovaly problémy technického rázu, které byly u zhotovitele reklamovány už v roce 2016 (korozní napadení lopat oběžného kola turbín, podstatně snižující
jejich životnost, opakované poškozování ložisek obou převodovek, poškozování ozubení
i problémy s nadměrným pěněním oleje a jeho rychlou degradací v mazacím systému
převodovek). Při generální opravě TG2 byla navíc zjištěna skrytá vada – hrubá nepřesnost usazení soustrojí – turbína, převodovka a generátor. Znalecký posudek ČVUT,
který si energeia v této souvislosti zadala, označil tuto skrytou vadu za primární příčinu
opakovaného poškozování převodovek, neboť nesouosost soustrojí významně zvyšovala
namáhání ložisek a ozubených kol.
Veškeré posudky, opravy a znalecká vyjádření k vadám musela energeia i v roce 2018
organizovat a financovat sama, a to i přesto, že dle SoD má tuto povinnost zhotovitel.
V roce 2019 budou opravy reklamovaných vad pokračovat. Způsob opravy TG1 zohlední zjištěné skutečnosti při opravě TG2 v roce 2018 (nesprávné uložení soustrojí). V roce
2019 provedeme také opravu korozního poškození lopat oběžného kola turbíny TG1,
stejná oprava na TG2 bude provedena v roce 2020.
Jednání se zhotovitelem o způsobu narovnání budou pokračovat v roce 2019.

Středisko 001 – správní režie
Jeho úkolem v roce 2018 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 2018

Zhodnocení vývoje majetku a dluhů

Kompletní účetní závěrka je obsažena v příloze č. 1 této výroční zprávy.

Rekapitulace majetku a dluhů za rok 2018 (v tis. Kč) - netto hodnoty

Výsledek hospodaření roku 2018
Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2018 (v tis. Kč)
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hospodářský výsledek

1 459

AKTIVA

hospodářská činnost
85 766

celkem
87 225

10 492

65 962

76 454

0

521

521

-9 033

19 283

10 250

1. 1. 2018

31. 12. 2018

859 177

833 174

1 315

B. II. pohledávky celkem
B. III. finanční majetek

A. dlouhodobý majetek
B. I. zásoby celkem

B. IV. jiná aktiva
aktiva celkem

PASIVA

1. 1. 2018

31. 12. 2018

A. vlastní zdroje

432 508

428 893

5 327

B. II. dlouhodobé
závazky

513 000

479 197

42 201

37 224

B. III. krátkodobé
závazky

33 862

35 509

76 435

67 761

B. IV. jiná pasiva

65

194

307

307

979 435

943 793

979 435

943 793

pasiva celkem

Pokles hodnoty dlouhodobého majetku je způsoben účetním odpisováním majetku, tzn.
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. Díky výnosům z výroby elektrické energie, přes nepříznivé klimatické podmínky a
probíhající opravy, došlo k zachování všech stávajících středisek hlavní činnosti a rozvinutí
aktivit zejména na středisku dětské paliativní péče na území Pardubického a Královéhradeckého kraje, a dále k rozvoji na středisku poradny pro rodinu v Pardubicích.
Rozšíření aktivit zaznamenalo také středisko edukace a rodina, kde se úspěšně daří pořádat
vzdělávací semináře, jak pro širokou veřejnost, tak pro pedagogické pracovníky.
Zisk v rámci hospodářské činnosti je spojen s výrobou elektrické energie. Z hlediska finanční
stability byl zisk použit ke splácení úvěru a financování 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.

Vlastní jmění společnosti bylo posíleno dosaženým kladným hospodářským výsledkem za
rok 2017 ve výši 38 427 tis. Kč. Snížení zaznamenalo poklesem reálné hodnoty finančního
derivátu - přeceňovacím rozdílem z úrokového swapu ve výši 4 636 tis. Kč.
V oblasti dlouhodobých dluhů společnost čtvrtletně splácí dle splátkového kalendáře úvěr
- zůstatek dlouhodobého závazku vůči Komerční bance, a. s. je 479 mil. Kč. Ostatní dlouhodobé závazky minulých let byly uhrazeny, závazek vůči Factoring KB, a.s. (postoupené
pohledávky společnosti WIKOV MGI a.s.) byl do 31. 12. 2018 splacen. Dále byla uzavřena
úvěrová smlouva se společností RCI Financial Services, s.r.o na financování dlouhodobého
majetku – dlouhodobý závazek z této smlouvy činní 197 tis. Kč.
U krátkodobých dluhů se jedná o dluhy ve splatnosti vůči dodavatelům z běžné činnosti ve
výši 502 tis. Kč, dluhy za zaměstnanci ve splatnosti 550 tis. Kč, dluhy ve splatnosti vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění ve výši 291 tis. Kč a dluh ve výši 92 tis. Kč z titulu
přímých daní.
Nesplacený krátkodobý úvěr vykazuje zůstatek ve výši 34 mil. Kč a nesplacená výše z titulu
úvěrové smlouvy od společnosti RCI Financial Services, s.r.o. činní 37 tis. 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 2018 je uvedena v samostatné příloze.

Vlastní jmění – peněžní dary na MVE 71,2 mil. Kč snížené o rozpouštění darů odpisem ve
výši 8,7 mil. Kč, zůstatek 62,5 mil. Kč. Peněžní dary na Hospic ve výši 3 978 tis. Kč, peněžní
dary na TV 1,3 mil. Kč.
Dotace – dotace ve výši 254 mil. Kč snížené o rozpouštění dotací odpisem ve výši 31,2 mil.
Kč, zůstatek 223 mil. Kč.

Výnosy

Bankovní úvěr – bankovní úvěr poskytnutý ve výši 621 mil. Kč, k 31. 12. 2018 splaceno
108 mil. Kč v řádných splátkách, rozdělen na dlouhodobý bankovní úvěr 479 mil. Kč a
krátkodobý bankovní úvěr 34 mil. Kč – splatné do roku 2027.

V roce 2018 společnost dosáhla následujících nejzásadnějších výnosů:
a) výnosy z výroby elektrické energie 74 319 tis. Kč
b) výnosy z prodeje CD - Biblická poezie 243 tis. Kč
c) přijaté dary zachycené do provozních výnosů 1 016 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)

d) výnos z prodeje hmotného majetku 22 tis. Kč
e) ostatní výnosy z přednášek, kurzů 190 tis. Kč
f) ostatní výnosy – zejména

přímé náklady pro plnění obecně prospěšných služeb

– vypořádání s KB z titulu úrokového swapu 2 177 tis. Kč

9 651 tis. Kč

– nefinanční operace rozpouštění darů a dotací poskytnutých na MVE 9 229 tis. Kč

přímé náklady pro plnění hospodářské činnosti

63 323 tis. Kč

– náhrady za pojistné plnění 29 tis. Kč

náklady na správu (včetně akt. do investic)

4 001 tis. Kč

celkové náklady za společnost po zdanění

76 975 tis. Kč

Celkové výnosy a náklady dle jednotlivých středisek za rok 2018
bez alokovaných výnosů a nákladů střediska 001

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

výnosy

náklady

2 tis. Kč

4 001 tis. Kč

85 765 tis. Kč

63 323 tis. Kč

1 036 tis. Kč

4 890 tis. Kč

Středisko 005 poradna pro rodinu

796 tis. Kč

Středisko 006 portál pro souvislosti

964 tis. Kč

Středisko 007 produkce

245 tis. Kč

197 tis. Kč

10 tis. Kč

997 tis. Kč

Středisko 009 edukace a rodina

123 tis. Kč

551 tis. Kč

Středisko 010 vzdělávací a kulturní projekty

44 tis. Kč

1 072 tis. Kč

Středisko 008 rodinné konference

Středisko 011 APŽ

121 tis. Kč

Středisko 012 média

63 tis. Kč

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