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Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej
se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti
odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat
pravicí své spravedlnosti.
(Iz 41,10)

Vážení přátelé,

rok 2019 byl dalším z tzv. výročních roků. V tomto roce uplynulo pět let
od spuštění vodní elektrárny do zkušebního provozu. Tato událost byla
pro společnost energeia velmi významným mezníkem. Došlo tím k završení několikaletého úsilí o vybudování tohoto vodního díla a zároveň
to byl důležitý krok pro budoucí ekonomickou stabilitu.
Však jak říká dnes již klasik Woody Allen: „Chceš-li Boha rozesmát,
sděl mu své plány.“
Nikdy by mě nenapadlo, že tento milník, ke kterému jsme se tolik
upínali, bude vstupem do další neméně náročné etapy. Mým cílem
není zde podrobně popisovat všechny problémy, selhání a reklamace. Naopak, chci vyjádřit vděčnost všem kolegům, zaměstnancům
a přátelům, kteří s námi čelí těmto problémům, ochotně naslouchají
i pomáhají. Děkuji.

Marek Černocký
ředitel společnosti

4

Kodex činností

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.
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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.
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Vykonávané činnosti
v roce 2019
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Obecně prospěšné služby

Středisko 004 — dětská paliativní péče

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.

Domácí dětská paliativní péče
Poskytujeme péči dětem s nevyléčitelným onemocněním od 0 do
19let, 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. V průběhu roku se tým
rozšířil o lékaře, zatím pouze v pozici konzultanta pro multidisciplinární
tým. Ustálila se i nabídka typů péče na respitní, adaptační a intenzivní.
Vše stále v ošetřovatelském režimu. Do rodin tedy jezdíme v pracovní
dny, v předem domluvených časech. Zároveň jsme k dispozici k tele
fonickým konzultacím. V roce 2019 jsme navštěvovali čtyři rodiny v Pardubickém a dvě v Královéhradeckém kraji.
I nadále věnujeme pozornost průběžnému vzdělávání a proškolování všech členů týmu. Zorganizovali jsme také několik kurzů a seminářů,
kam zveme kolegy z podobně zaměřených organizací.

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 18let. Zaměřujeme se například na podporu
kontaktu se sociálním prostředím, aktivity pro psychomotorický rozvoj,
doprovod na rehabilitace, atd.
V srpnu jsme po dvou letech ukončili spolupráci s rodinou chlapce.
Důvodem bylo několik událostí, ze kterých jsme měli opravdu radost.
Chlapec začal navštěvovat střední školu, kam pravidelně dojíždí. Naše
pracovnice, která k němu docházela, se stala asistentkou pedagoga
a je mu i nadále oporou. Těší nás, že jsme mohli být malou pomocí na
jeho cestě.
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Středisko 005 — psychologicko sociální pomoc

Připravili a vydali jsme propagační materiály určené pro ředitele a učitele gymnázií a středních škol.

Poskytujeme psychologickou pomoc a sociální poradenství, které vede
k zvládnutí nebo předcházení krize či obtížné situace. Nabízíme bezplatné odborné poradenství lidem, kteří mají potřebu promluvit si a poradit se s odborníkem. Vzhledem k nedostatku možností psychologické
podpory v kraji si služba získala své místo. Poradenství nebo terapii
jsme poskytli téměř stovce lidí, přičemž převažuje poradenství psychologické, které se u některých klientů mění na pomoc terapeutickou.
Službu v tomto roce zajišťovali 3 psychologové (kumulovaně 1 úvazek v průběhu celého roku) a 2 sociální pracovnice (kumulovaně cca
0,6 úvazku v průběhu celého roku).
V průběhu příštího roku, bychom rádi rozšířili tým psychologů,
s čímž by souvisela i změna prostor pro poskytování poradenství.

Středisko 006 — portál pro souvislosti

Kontexty humanity
Cílem tohoto vzdělávacího projektu je ozřejmit smysl a důležitost humanitní vzdělanosti v kontextu soudobého poznání.
V roce 2019 vznikl užší tým spolupracovníků pro ideovou náplň,
přípravu a organizaci seminářů. Ve spolupráci s Filozofickou fakultou
Univerzity Pardubice pořádáme semináře pro pedagogy středních škol.
Na podzim jsme zorganizovali „nultý seminář“, který se stal základem
pro uspořádání prvního semináře s názvem Smysl vzdělávání v dějinách
myšlení. Portfolio seminářů budeme dále rozšiřovat, kromě jiného
s ohledem na pozitivní zpětnou vazbu účastníků.

Středisko 007 — produkce

Audioknihy
V roce 2019 pokračovala distribuce i prodej pětidílného souboru
nahrávek přebásněné biblické poezie na CD. Ke konci roku evidujeme
skladem cca. 4 500 kusů.

Středisko 008 — rodinné konference (RK)

Naše snahy směřovaly k rozšíření RK jako preventivního přístupu řešení
obtížných situací dětí. Uspořádali jsme workshopy pro školské pracovníky, oslovili školská pracoviště, církevní organizace a mateřská centra.
Proběhla dvě metodická setkání pro kolegy z dalších krajů v ČR, kde
jsme řešili aktuální témata týkající se šíření, rozvoje a realizací rodinných konferencí.
Rozšířili jsme tým nezávislých koordinátorů. Čtvrtletně pro ně připravujeme setkání, na kterém sdílíme zkušenosti z přípravy a realizace
rodinných konferencí.
Připravili jsme a vydali nové informační materiály určené dětem,
rodinám, sociálním i školským pracovníkům. V roce 2019 jsme přijali
celkem 34 žádostí o rodinnou konferenci, zrealizovali jsme 19 konferencí. Rodinné konference se týkaly 34 dětí, celkem se jich účastnilo 131
rodinných příslušníků a 60 odborníků.
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Středisko 009 — edukace a rodina

Muzikoterapie

Psychologické konzultace, přednášky

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.

Psychologickou intervenci v rodinách po úmrtí dítěte, nebo pro rodiče
v rámci náhradní rodinné péče, poskytuje dětská psycholožka PhDr.
Ilona Špaňhelová. Další její aktivitou jsou přednášky pro veřejnost. Stěžejními tématy jsou výchova dětí a komunikace v rodině. V roce 2019
se konalo 10 přednášek pro mateřská či rodinná centra v rámci celé
republiky.

Start Point Prize
Společně s Nadačním fondem současného umění jsme se podíleli na
výstavách v brněnském Kovomatu (Křenová 6) a v Pražské tržnici. Představili se na nich diplomanti uměleckých škol z různých evropských
zemí. Stejně jako v předešlém ročníku, i nyní získali ocenění umělci
měsíční pobyt v Praze v roce 2020.

Kurz Respektovat a být respektován
Pořádáme kurzy pro odbornou i laickou veřejnost. Zaměřili jsme se na
region Pardubického a Královéhradeckého kraje. Realizováno bylo šest
základních kurzů, kterých se zúčastnilo 116 osob. Dále proběhl kurz
„O krok dál“ pro 18 osob.

Středisko 010 — vzdělávací a kulturní projekty

Přednášková činnost
Přednášky našich lektorů, doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. a P. Mgr.
et Mgr. Marka Váchy, Ph.D., 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.

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. Konkrétně jde především o pravidelná úterní zdravotní cvičení,
jednodenní i vícedenní výlety (jak pěší, tak i cyklistické), návštěvy wellness centra v Pardubicích nebo cvičení a plavání v Chrudimi. V roce
2019 bylo zorganizováno několik poznávacích a relaxačních pobytů.
I nadále jsme navštěvovali v rámci abonmá divadelní představení ve
Východočeském divadle. Naši nabídku jsme rozšířili o čtvrteční petanquová setkání.
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Středisko 012 — média

Středisko 003 — MVE Štětí

Konference Člověk a média

Doplňková činnost tvoří finanční zdroj pro realizaci všech obecně
prospěšných činností společnosti. Tržby z prodeje elektřiny jsou tedy
přerozdělovány primárně na financování charitativních a vzdělávacích
projektů, dále na splátky úvěru poskytnutého Komerční bankou, a také
na několik dalších podúčtů např. rezervní fond splácení a fond oprav.
Bohužel ani v roce 2019 nebyl splněn plánovaný objem výroby elektřiny. Důvodem bylo zejména pokračující sucho. Nemalou roli sehrály
i odstávky soustrojí, způsobené stále ještě nedořešenými reklamacemi
z roku 2016 a zároveň i novými reklamacemi převodovek v roce 2019.
Zhotovitel i nadále odmítal odpovědnost za reklamované vady
převodovek (opakované poškozování ložisek a ozubení) vlivem jejich
nesprávného ustavení, což bylo zjištěno již v roce 2018.
Koncem roku 2019 se vedení společnosti energeia, na základě doporučení znalců a technických poradců, rozhodlo objednat v roce 2020
dvě nové převodovky. Celková investice se přiblíží částce 30 mil. Kč.
Ve spolupráci s Komerční bankou byl navržen způsob financování. S novými převodovkami a jejich správným ustavením, by se měl definitivně
odstranit problém opakovaných poruch a odstávek celého soustrojí.
Kompenzaci za vynucené náklady k zakoupení nových převodovek
budeme vymáhat po zhotoviteli a jeho subdodavatelích.
V průběhu roku se podařilo uzavřít dohodu o narovnání se zhotovitelem, který v ní uznal odpovědnost za reklamovanou vadu koroze
lopat oběžných kol turbín. Na odstranění poskytl finanční prostředky,
za které energeia zkorodované lopaty turbín kompletně zrenovovala,
zrcadlově vyleštila a opatřila je speciální nanovrstvou, zvyšující odolnost proti korozi.
V prosinci došlo k havárii na turbíně TG2 — uvolnila se lopata
oběžného kola, která následně poškodila komoru. Současně se poničil
mechanismus v hrotu turbíny, který náklon lopat ovládá. Příčinou bylo

Tento společný projekt s partnerskou organizací Pontes, z.s., je zaměřen na oblast médií, která nás každodenně obklopují. Jedním z cílů
konferencí je upozorňovat na vliv médií v běžném každodenním životě
občanů. Zároveň také ukazovat a ozřejmovat způsoby, jak nás média
ovlivňují při utváření názorů. Konference pravidelně pořádáme na jaře
a na podzim, pro rok 2019 jsme vybrali témata: „Novinář jako ohrožený
druh“ a „Kybernetická (ne)bezpečnost“. Z každé konference je pořizován
audiovizuální záznam i krátký spot.

Doplňkové činnosti
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zřejmě vniknutí většího předmětu přes česle. Vše bylo neprodleně
nahlášeno pojišťovně, a ještě koncem roku započaly přípravy opravy,
jež bude trvat nejméně do konce dubna 2020. Budou se na ní podílet
externí dodavatelé, vybraní ve zrychleném interním poptávkovém řízení.
Fungování střediska zajišťuje tým operátorů, pod vedením provozního inženýra. Spolupracujeme také s externími subdovatelskými firmami,
technickými experty a znalci.

Roční účetní závěrka, zhodnocení základních

Středisko 001 — správní

Jeho úkolem v roce 2019 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.

Ekonomické údaje

údajů v ní obsažených

Účetní závěrka za rok 2019
Kompletní účetní závěrka je obsažena v příloze č. 1 této výroční zprávy.

Výsledek hospodaření roku 2019
Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2019 (v tis. Kč)
Hlavní činnost
Výnosy
Náklady před
zdaněním
Daň z příjmů
Hospodářský
výsledek

Doplňková
činnost

Celkem

8 091

107 850

115 941

11 662

72 609

84 271

0

1 039

1 039

-3 571

34 202

30 631

Dosažený záporný hospodářský výsledek v rámci hlavní činnosti koresponduje s finanční stabilizací společnosti. Přijaté dary v rámci hlavní
činnosti tvoří významnou část výnosů. Díky výnosům z výroby elektrické energie, i přes nepříznivé klimatické podmínky a probíhající opravy,
došlo k zachování všech stávajících středisek hlavní činnosti a rozvinutí
jejich aktivit (projekt Kontexty humanity).
Zisk v rámci doplňkové činnosti je spojen s výrobou elektrické
energie. Z hlediska finanční stability byl zisk použit ke splácení úvěru
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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.

Pokles celkové hodnoty dlouhodobého majetku je způsoben účetním
odpisováním majetku, tzn. snížení majetku o oprávky ve výši 27 mil. Kč.
V roce 2019 byl přírůstek dlouhodobého majetku o 1 137 tis. Kč.
V oblasti dluhů společnost čtvrtletně splácí dle splátkového kalendáře bankovní úvěr — zůstatek dlouhodobého závazku vůči Komerční
bance, a.s. je 443 mil. Kč a výše krátkodobého závazku splatného v roce
2020 činí 36 mil. Kč. Celkem zbývá doplatit 479 mil. Kč, splatnost úvěru
je v roce 2029.

Zhodnocení vývoje majetku a dluhů
Rekapitulace majetku a dluhů za rok 2019 (v tis. Kč) – netto hodnoty

Dále společnost splácí závazky dle uzavřených úvěrových smluv:
Aktiva

1. 1. 2019

31. 12. 2019

833 174

807 186

5 327

1 922

B.II. Pohledávky celkem

37 224

35 670

B.III. Finanční majetek

67 761

87 838

307

370

943 793

932 986

1. 1. 2019

31. 12. 2019

428 893

450 218

Zhodnocení vývoje vlastního jmění

B.II. Dlouhodobé závazky

479 197

443 550

B.III. Krátkodobé závazky

35 509

39 194

194

24

943 793

932 986

Vlastní jmění společnosti bylo posíleno dosaženým kladným hospodářským výsledkem za rok 2018 ve výši 10 250 tis. Kč. Snížení zaznamenalo poklesem reálné hodnoty finančního derivátu — přeceňovacím
rozdílem z úrokového swapu a dále rozpouštěním poskytnutých účelových dotací a darů, přijatých jako zdroj financování dlouhodobého
majetku.

A. Dlouhodobý majetek
B.I. Zásoby celkem

B.IV. Jiná aktiva
Aktiva celkem

Pasiva
A. Vlastní zdroje

B.IV. Jiná pasiva
Pasiva celkem

• se společností RCI Financial Services, s.r.o na financování dlouhodobého majetku — dlouhodobý závazek z této smlouvy ve výši
156 tis. Kč, krátkodobý závazek činí 41 tis. Kč
• se společností MONETA Auto s.r.o. na financování dlouhodobého
majetku — dlouhodobý závazek ve výši 394 tis. Kč, krátkodobý závazek činí 117 tis. Kč.
U krátkodobých závazků, v Rozvaze oddíl B.III., se dále jedná zejména
o dluhy ve splatnosti vůči dodavatelům z běžné obchodní činnosti ve
výši 1 141 tis. Kč, dluhy vůči zaměstnancům ve splatnosti 703 tis. Kč, dluhy ve splatnosti vůči institucím sociálního a zdravotní pojištění ve výši
375 tis. Kč, dluh ve výši 143 tis. Kč z titulu přímých daní a doplatek daně
z příjmů za rok 2019 ve výši 614 tis. Kč.
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Celkově v minulosti společnost obdržela dotace ze státního rozpočtu
ve výši 254 mil. Kč a dary ve výši 71 278 tis. Kč na pořízení hmotného
majetku MVE. Společnost účtuje dle vyhlášky 504/2016 Sb., kdy stanovila částku z výše odpisů v poměru přijaté dotace a darů a pořizovací
ceny, o tuto částku snižuje výši vlastního jmění a zároveň zvyšuje o tuto
částku jiné ostatní výnosy. V roce 2019 činí tato částka 9 229 tis. Kč.

Výnosy

Výrok auditora k roční účetní závěrce

Zpráva auditora o auditu účetní závěrky za rok 2019 je uvedena v příloze.

V roce 2019 společnost dosáhla následujících
nejzásadnějších výnosů:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

výnosy z výroby elektrické energie 89 727 tis. Kč
výnosy z prodeje CD — Biblická poezie 144 tis. Kč
přijaté dary zachycené do provozních výnosů 7 806 tis. Kč
výnos z prodeje hmotného majetku 14 tis. Kč
ostatní výnosy zejména z přednášek a kurzů 132 tis. Kč
ostatní výnosy zejména vypořádání s KB z titulu úrok. swapu
6 542 tis. Kč a z nefinanční operace rozpouštění darů a dotací
poskytnutých na MVE ve výši 9 229 tis. Kč a náhrady za pojistné
plnění 2 312 tis. Kč, ostatní výnosy z MVE 25 tis. Kč

Celkové výnosy a náklady dle jednotlivých středisek za rok 2019
bez alokovaných výnosů a nákladů střediska 001

výnosy
v tis. Kč

náklady
v tis. Kč

14

4 585

107 839

70 309

Stř. 004 dětská paliativní péče

4 509

4 566

Stř. 005 psychologicko sociální pomoc

1 400

1 444

900

1 043

145

113

1 000

1 208

Stř. 001 správní
Stř. 003 MVE Štětí

Stř. 006 portál pro souvislosti
Stř. 007 produkce
Stř. 008 rodinné konference

20
Struktura společnosti

108

485

26

1 219

Stř. 011 APŽ

0

183

Stř. 012 média

0

155

115 941

85 310

Stř. 009 edukace a rodina
Stř. 010 vzdělávací a kulturní projekty

Celkem dle audit. výkazů

zakladatelé společnosti
Marek Černocký
Jana Černocká

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: 10 416 tis. Kč
Přímé náklady pro plnění doplňkové činnosti: 70 309 tis. Kč
Náklady na správu (včetně akt. do investic): 4 585 tis. Kč
Celkové náklady za společnost po zdanění: 85 310 tis. Kč

čestný výbor

správní rada

dozorčí rada

Prof. Jan Sokol, PhD., CSc.

Jana Černocká

Mgr. Petr Kuneš

P. Mgr. Marek Vácha, PhD.

předsedkyně správní rady

předseda dozorčí rady

Ing. Daniel Raus

Ing. Miroslav Lekeš

Ing. Petra Lekešová

PhDr. Petr Kolář

člen správní rady

členka dozorčí rady

Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Mgr. Kateřina Hájková

Ing. Marie Urbanová, PhD.

Ing. Libor Winkler, CSc.

členka správní rady

členka dozorčí rady

Lidské zdroje
ředitel společnosti

Odměny členům správní rady a dozorčí rady nebyly v roce 2019
vyplaceny. Další informace týkající se pracovníků a souvisejících osobních nákladů — viz. bod VII. Přílohy v účetní závěrce.
Covid 19
Informace ohledně situace s COVID 19 je podrobněji popsána v příloze
v účetní závěrce.

Marek Černocký

energeia o.p.s.
Za Pektinou 944
538 03 Heřmanův Městec
Česká republika
IČO 25999851
DIČ CZ25999851
ID schránky 8xr2zrc
www.energeia.cz

