Výroční zpráva
2020

Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim,
jako by byli velcí, a oni vyrostou.
Ralph Waldo Emerson

3

Vážení přátelé,

rok 2020 lze pojmenovat mnoha adjektivy, covidový, pandemický,
rouškový, překvapivý, neskutečný a mnoho dalších. Zkrátka tento rok
byl jiný pro nás všechny. Nevím, jestli mají pravdu ti, kdo tvrdí, že i z těžkých věcí, které jsme prožili, si lze něco odnést. Já bych si raději tuto
životní lekci ušetřil.
V době psaní tohoto textu jsme přesně rok po vyhlášení prvního „zastavení“. Právě prožíváme postní dobu, dobu předvelikonoční přípravy.
Při křížové cestě procházíme, ať fyzicky či jen duchovně, čtrnáct zastavení. Na konci této pouti je vítězství nad smrtí a vzkříšení.
Přeji nám všem schopnou vládu, fundované odborníky, ale především hodně sil ustát a zvládnout i další „jiný“ rok 2021.

Marek Černocký
ředitel společnosti
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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, psychologickou
a 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 2020

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.

Jak už bylo napsáno úvodem, rok 2020 byl jiný. Tento fakt se samozřejmě odrazil i v plánovaných aktivitách. Především vzdělávací akce,
jako jsou přednášky, semináře a konference nebylo možné uskutečnit.
Rozhodli jsme se do výroční zprávy uvést jen ty aktivity, které skutečně
proběhly. Věříme, že připravené a neuskutečněné aktivity bude možné
realizovat v roce 2021.
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Středisko 004 — dětská paliativní péče
Domácí dětská paliativní péče
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, fyzioterapeutky, ergoterapeutka a lékař
konzultant. Do rodin jezdíme nejčastěji v pracovní dny, v předem domluvených časech. V rámci protiepidemických opatření byly návštěvy
v rodinách na určitou dobu omezeny. Důvodem byla zpočátku obava
rodin z nákazy a následně také nedostatek personálu z důvodu čerpání
ošetřovného. V průběhu roku jsme navštěvovali sedm rodin v Pardubickém a dvě v Královéhradeckém kraji.
Těsně před jarním uzavřením se uskutečnil kurz „Kroky v právní
jistotě v paliativní péči“, kam jsme také pozvali kolegy z podobně zaměřených organizací.
V říjnu jsme přestěhovali zázemí pro tým do větších prostor. Opět
v centru Pardubic na ulici Sladkovského.
#ŠKODAAUTO pomáhá
Společnost ŠKODA AUTO se rozhodla darovat organizacím poskytujícím terénní zdravotní a sociální služby, v rámci grantového programu
MOBILITA, celkem 100 nových vozů ŠKODA OCTAVIA Combi. Máme
velkou radost, že v této výzvě náš projekt, „Mobilita pro Dětský paliativní
tým“, uspěl. Díky tomuto daru se výrazně zlepšily možnosti dojezdu do
rodin pro sociální pracovníky, ergoterapeutku i fyzioterapeutky.
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Středisko 005 — psychologicko sociální pomoc
Toto středisko nadále poskytuje psychologickou pomoc a sociální
poradenství. V průběhu roku jsme reagovali na situaci způsobenou
koronavirem a zavedli možnost telefonických konzultací. Důležité však
je, že díky přístupu kolegů se podařilo zachovat individuální konzultace
s osobním kontaktem v průběhu celého roku.
Na základě opakující se poptávky po rodinné mediaci jsme začátkem roku zahájili mapování zajištění mediace na Pardubicku. Výsledkem bylo rozhodnutí vyškolit dva pracovníky v transformativním přístupu ke konfliktům. Ti budou k dispozici pro klienty našeho střediska i širší
veřejnost. Vzhledem k plánovanému zapojení dětí do procesu mediace
pak plánujeme proškolení a zapojení dětského specialisty.
Během roku došlo k nepatrnému navýšení personálního zajištění
psychologických poradců (kumulovaně 1,15 úvazku v průběhu celého
roku). Adekvátně se tak navýšila kapacita pro poskytování služby a celkově podporu psychologů a sociálních pracovníků využilo 107 osob.
Začátkem podzimu získal tým pracovníků nové zázemí, které velikostí a variabilitou lépe vyhovuje provozu služby.

Středisko 006 — kontexty humanity
Připravili a zprovoznili jsme webové stránky Kontexty humanity, propojené s domovským webem energeia. Velkou pozornost jsme věnovali
základnímu obsahu, který vyjadřuje vizi a misi celého projektu. Web
má být základním komunikačním prostředkem propagace projektu,
seminářů pro pedagogy středních škol, a také slouží k postupnému
budování komunity učitelů, kteří chtějí zavádět ideje Kontextů humanity
do praxe. Došlo k rozšíření pracovního i širšího týmu projektu.
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Začátkem února, tedy těsně před vypuknutím pandemie, se uskutečnil seminář pod názvem „Smysl vzdělávání v dějinách myšlení“. Další
veřejné aktivity jsme z důvodu vládních opatření museli odložit.
Pro následující seminář „Etika v kontextu současného poznání“
jsme natočili v televizní kvalitě tři videa s Janem Sokolem. Je mezi nimi
i přednáška „Etika a peníze“. Tato videa nebyla do konce roku zveřejněna. Kromě toho jsme na webu rozvíjeli rubriku článků, včetně autorizované přednášky Jana Sokola.

Středisko 007 — produkce
Audioknihy
Pokračovala distribuce i prodej pětidílného souboru biblické poezie
na CD.

Středisko 008 — rodinné konference (RK)
Rodinné konference i nadále bezplatně realizujeme pro rodiny z krajů
Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského i z části kraje Vysočina. Nabízíme metodickou podporu a spolupráci ostatním organizacím
působícím v oblasti péče o rodiny a děti, vzdělávacím institucím, pořádáme workshopy, přednášky, besedy, konference i pravidelná metodická
setkání a vzdělávací semináře (více na našem webu v sekci vzdělávání).
Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci pokračovala
evaluace přínosů rodinných konferencí. Výsledky výzkumu ukázaly, jak
rodinné konference fungují. Většina ze 115 respondentů z řad rodinných účastníků hodnotí RK jako úspěšnou a je spokojena s navrženým
plánem. Sociální pracovníci spatřují přínos ve schopnosti rodiny, která
(na rozdíl od odborníků zvenčí) dokáže najít řešení, jež lépe odpovídá
jejím možnostem.

10

Středisko 009 — edukace a rodina
Psychologické konzultace, přednášky
Psychologickou intervenci v rodinách po úmrtí dítěte, nebo pro rodiče
v rámci náhradní rodinné péče, poskytuje dětská psycholožka Ilona
Špaňhelová. Další její aktivitou jsou přednášky pro veřejnost. Stěžejními
tématy jsou výchova dětí a komunikace v rodině. V roce 2020 se konalo
6 přednášek pro mateřská či rodinná centra v rámci celé republiky.

Středisko 010 — vzdělávací a kulturní projekty
Přednášková činnost
Přednášky našich lektorů pro různá zájmová společenství, střední i vysoké školy byly nově realizované i prostřednictvím online přenosů, a to
jak v České republice, tak i do zahraničí.
Start Point Prize
V ročníku 2020 jsme se soustředili na české výtvarné školy, ale také
na propojení s nejmladším publikem. Proto jsme jako hosty pražské
výstavy přizvali projekt „Máš umělecké střevo?“ (MUS), mezinárodní
platformu zaměřenou na současné výtvarné umění a způsoby jeho
výuky na základních a středních školách.
Finální výstava ceny StartPoint se uskutečnila v prostoru Galerie
HYB4 v Kampusu Hybernská. Od 15. 10. do 28. 10. zde byly vystaveny
práce osmi finalistů.
V průběhu října také proběhl v Praze rezidenční pobyt oceněných
umělců ročníku 2019 (Stephanie Rizaj, Oded Arad, Lenka Glisníková),
který byl završen společnou výstavou v galerii Berlínskej Model
dne 28. října.
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Středisko 011 — aktivní přístup k životu (APŽ)
Činnosti primárně zaměřené na podporu aktivního přístupu k trávení
volného času, zejména u seniorů. 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. I přes nepříznivou pandemickou situaci bylo zorganizováno
několik poznávacích a relaxačních pobytů.
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Doplňkové činnosti

Středisko 003 — MVE Štětí
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.
Od počátku roku jsme se potýkali s následky havárie z 21. 12. 2019.
Dle znaleckého posudku bylo příčinou vniknutí pevného organického
materiálu mezi lopatu oběžného kola a komoru. To způsobilo velký ráz
v soustrojí s následkem utržení mechanizmu jedné lopaty oběžného
kola. Lopata následně poškodila komoru. Aby se tato událost již nemohla
opakovat, byly na náklady energeia o.p.s. provedeny úpravy na konstrukci
mechanizmu natáčení oběžného kola. Opravy poškozené komory a mechanizmu turbíny, včetně souvisejících nákladů, uhradila pojišťovna.
V červnu byly objednány dvě nové převodovky od firmy Flender,
protože původní od Wikovu, z důvodu opakovaných poruch, již neskýtaly jistotu dlouhodobého bezporuchového provozu. Příčina jejich
opakovaných poruch byla sice zjištěna a odstraněna, nespočívala však
v konstrukci převodovek, ale v jejich nesprávném ustavení subdodavatelem zhotovitele díla, firmou Voith. Převodovky byly správně ustaveny
na náklady energeia o.p.s.
Zhotovitel reklamaci špatného ustavení převodovek vytrvale odmítal. Energeia o.p.s. se po dlouhých jednáních rozhodla v této kauze neužít možnosti jít do soudního sporu, protože by se vlekl a jeho výsledek
by byl nejistý.
V souvislosti s pandemií COVID-19 jsme využili možností zákona č.
177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů a odložili
jsme dvě splátky úvěru v celkové výši 18 mil. Kč. V této věci byl s Komerční bankou, a.s. podepsán dodatek k úvěrové smlouvě, prodlužující
dobu splácení o půl roku. Uspořené prostředky byly převedeny do
fondu oprav.
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Ekonomické údaje

Roční účetní závěrka, zhodnocení základních
údajů v ní obsažených

Účetní závěrka za rok 2020
Kompletní účetní závěrka je obsažena v příloze č. 1 této výroční zprávy.

Výsledek hospodaření roku 2020
Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2020 (v tis. Kč)
Hlavní činnost
Výnosy
Náklady před
zdaněním
Daň z příjmů
Hospodářský
výsledek

Doplňková
činnost

Celkem

232

125 455

125 687

10 624

67 091

77 715

0

6 939

6 939

-10 392

51 425

41 033

Dosažený záporný hospodářský výsledek v rámci hlavní činnosti
koresponduje s finanční stabilizací společnosti. Přijaté dary v rámci
hlavní činnosti tvoří nevýznamnou část výnosů. Díky výnosům z výroby
elektrické energie došlo k zachování všech stávajících středisek hlavní
činnosti. Pokračovaly aktivity zejména na středisku Dětské paliativní
péče, registrované jako nestátní zdravotnické zařízení, a dále rozvoj na
středisku Psychologicko sociální pomoci poskytované v Pardubicích.
Aktivity na středisku Kontexty humanity, kde se připravují semináře pro
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pedagogické pracovníky, byly kvůli přetrvávajícím omezením z důvodu
pandemie Covid-19 omezeny. Toto omezení se projevilo také u plánovaných rodinných konferencí v rámci společného projektu s organizací
Amalthea z.s.
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.
Dosažený kladný výsledek hospodaření společnosti bude směřován
dle zakládací smlouvy na poskytování obecně prospěšných služeb a na
provozování vodní elektrárny ve Štětí.

Zhodnocení vývoje majetku a dluhů
Rekapitulace majetku a dluhů za rok 2020 (v tis. Kč) – netto hodnoty
Aktiva

1. 1. 2020

31. 12. 2020

807 186

781 900

1 922

13 804

B.II. Pohledávky celkem

35 670

26 039

B.III. Finanční majetek

87 838

114 625

370

467

932 986

936 835

A. Dlouhodobý majetek
B.I. Zásoby celkem

B.IV. Jiná aktiva
Aktiva celkem
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Pasiva

1. 1. 2020

31. 12. 2020

A. Vlastní zdroje

450 218

464 345

B.II. Dlouhodobé závazky

443 550

424 381

B.III. Krátkodobé závazky

39 194

48 089

24

20

932 986

936 835

B.IV. Jiná pasiva
Pasiva celkem

Pokles celkové hodnoty dlouhodobého majetku je způsoben účetním
odpisováním majetku, tzn. snížení majetku o oprávky ve výši 27 mil. Kč.
V roce 2020 byl přírůstek dlouhodobého majetku o 1 498 tis. Kč a úbytek o 133 tis. Kč.
V oblasti dluhů mezi nejvýznamnější patří bankovní úvěr, který
společnost čtvrtletně splácí dle splátkového kalendáře – zůstatek
dlouhodobého závazku vůči Komerční bance a.s. je 424 mil. Kč a výše
krátkodobého závazku splatného v roce 2021 činí 37 mil. Kč. Celkem
zbývá doplatit 461 mil. Kč, splatnost úvěru je v roce 2030.
Dále společnost splácí závazky dle uzavřených úvěrových smluv:
• se společností RCI Financial Services, s.r.o. na financování dlouhodobého majetku – dlouhodobý závazek z této smlouvy ve výši 109 tis.
Kč, krátkodobý závazek činí 46 tis. Kč.
• se společností MONETA Auto s.r.o. na financování dlouhodobého
majetku – dlouhodobý závazek ve výši 271 tis. Kč, krátkodobý závazek činí 122 tis. Kč.
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U krátkodobých závazků, v Rozvaze v oddíle B. III., se dále jedná zejména o dluhy ve splatnosti vůči dodavatelům z běžné obchodní činnosti
ve výši 1 172 tis. Kč, dluhy vůči zaměstnancům ve splatnosti 682 tis. Kč,
dluhy ve splatnosti vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění ve
výši 370 tis. Kč, dluh ve výši 136 tis. Kč z titulu přímých daní a doplatek
daně z příjmů za rok 2020 ve výši 6 303 tis. Kč.
Zhodnocení vývoje vlastního jmění
Vlastní jmění společnosti bylo posíleno dosaženým kladným hospodářským výsledkem za rok 2020 ve výši 30 631 tis. Kč. Jeho snížení
bylo způsobeno poklesem reálné hodnoty finančního derivátu, tedy
přeceňovacím rozdílem z úrokového swapu, a dále rozpouštěním
poskytnutých účelových dotací a darů, přijatých jako zdroj financování
dlouhodobého majetku.

Výnosy
V roce 2020 společnost dosáhla následujících
nejzásadnějších výnosů:
a.
b.
c.
d.
e.

výnosy z výroby elektrické energie 99 519 tis. Kč
výnosy z prodeje CD – Biblická poezie 99 tis. Kč
přijaté dary zachycené do provozních výnosů 16 tis. Kč
ostatní výnosy zejména z přednášek a kurzů 35 tis. Kč
ostatní výnosy – zejména vypořádání s KB z titulu úrok. swapu
2 mil. Kč a z nefinanční operace rozpouštění darů a dotací
poskytnutých na MVE ve výši 9 mil. Kč a náhrady za pojistné
plnění 14 mil. Kč.
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Celkové výnosy a náklady dle jednotlivých středisek za rok 2020
bez alokovaných výnosů a nákladů střediska 001

náklady
v tis. Kč

výnosy
v tis. Kč
5

4 328

125 455

70 815

94

3 873

Stř. 005 Psychologicko sociální pomoc

0

1 858

Stř. 006 Kontexty humanity

0

1 156

99

61

0

1 015

23

190

Stř. 010 Vzdělávací a kulturní projekty

11

1 132

Stř. 011 Aktivní přístup k životu

0

221

Stř. 012 Média

0

5

125 687

84 654

Stř. 001 Správní
Stř. 003 MVE
Stř. 004 Dětská paliativní péče

Stř. 007 Produkce
Stř. 008 Rodinné konference
Stř. 009 Edukace a rodina

Celkem dle auditovaných výkazů

Výrok auditora k roční účetní závěrce
Zpráva auditora o auditu účetní závěrky za rok 2020 je uvedena v příloze.
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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: 9 511 tis. Kč
Přímé náklady pro plnění hospodářské činnosti: 70 815 tis. Kč
Náklady na správu (včetně akt. do investic): 4 328 tis. Kč
Celkové náklady za společnost po zdanění: 84 654 tis. Kč

Lidské zdroje

Podrobnější informace týkající se pracovníků a souvisejících osobních
nákladů – viz. bod VII. a VIII. Příloha v účetní závěrce.
Covid 19
Informace ohledně situace s COVID 19 je podrobněji popsána v příloze
v účetní závěrce.
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