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Vážení přátelé,

v loňském roce jsme se domnívali, že krize nesoucí se opět ve znamení 
covidu bude i díky očkování, zdokonalování léčby a plošným protie-
pidemickým opatřením brzy za námi. Očekávali jsme stabilizaci, rych-
lé oživení ekonomiky. A ejhle! V době, kdy píši tento text, mám dojem, 
že si celý svět začíná procházet ještě mnohem těžším obdobím. Kromě 
obtížně předvídatelných dopadů pandemie mám na mysli především 
válku na Ukrajině a její důsledky; strmý globální ekonomický propad, 
inflaci, energetickou krizi, blížící se problémy s nedostatkem potravin. 
V neposlední řadě se kolem nás šíří různé dezinformace více než kdy-
koliv předtím.

Společnosti energeia se tyto ekonomické a společenské problémy 
zatím zásadně nedotkly. Pokračujeme a dál se rozvíjíme nejen ve 
svých zavedených činnostech, ale v rámci možností i pomáháme, kde 
je to potřebné; v současnosti ukrajinským uprchlíkům.

Říká se, že každá krize předchází společenskou změnu. Podle toho, co 
se nyní děje, se zdá, že změny, kterých se brzy dočkáme, nabudou 
skutečně globálních rozměrů.

Moc bych si přál, abychom cestou temného údolí nejistot dokázali 
všichni projít co nejlépe, byli při tom maximálně otevření potřebným 
změnám a zachovali si víru a naději, že se takto může rodit nový svět.

Marek Černocký
ředitel společnosti

Kdo chce hýbat světem, 
ať nejprve hýbe sám sebou.
— Sókratés
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Jsme obecně prospěšná společnost, která 
provozuje charitativní, vzdělávací, mediální, 
kulturní činnosti a služby.

Přispíváme k občanské společnosti, ke kul-
tuře, vzdělanosti a k prosazování etických 
norem. Ctíme život ve všech jeho fázích a re-
spektujeme hodnotu jednotlivce.

V oblasti charitativní práce nabízíme palia-
tivní péči dětem s život limitujícím onemoc-
něním a jejich rodinám. Komplexní pomoc 
zahrnuje zdravotní péči, psychologickou
a sociální pomoc i duchovní podporu. Ší-
říme povědomí o specifických potřebách 
těchto dětí a jejich rodin. Jako důležitou 
vidíme spolupráci s podobně zaměřenými 
organizacemi.

Kodex činností

Podporujeme všestranný rozvoj osobnosti. 
Snažíme se zvyšovat motivaci k poznání, 
vědění v souvislostech a hledání smyslu 
vzdělanosti. Za podstatnou součást roz-
voje osobnosti považujeme otázky morální 
a etické.

Finanční dary využíváme účelně a hospo-
dárně 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. Zveřej-
ňujeme výroční zprávy a všechny důležité 
dokumenty. Dbáme o dobré jméno organi-
zace, zdůrazňujeme profesionalitu, odbor-
nost a dodržování etických zásad.
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Středisko 004 — dětská paliativní péče

Domácí dětská paliativní péče
Nabízíme a poskytujeme terénní paliativní péči dětem s nevyléčitelným 
onemocněním od 0 do 19-i let. Dojezdový rádius od kontaktního 
pracoviště v Heřmanově Městci je  60 km. Druhé zázemí týmu zůstává 
také v pronajatých prostorech v centru Pardubic. Přestože bylo třeba 
dodržet covidová omezení, členové multidisciplinárního týmu se starali 
o 15 dětí. Celkově jsme uskutečnili 326 návštěv, z toho 104 zdravotníci,
50 sociální pracovníci, 10 psycholog, 31 fyzioterapeutky a 3
ergoterapeutka. I nadále pokračovaly čtyřhodinové respitní návštěvy
zdravotních sester, které probíhají bez přítomnosti pečující osoby.
Těch-to návštěv bylo za rok 2021 celkem 128. Pro rodiny jsme nově
připravili možnost společného neformálního setkávání v rámci
tematicky zamě-řených podpůrných skupin.

Poprvé jsme se zapojili do kampaně DOMA na podporu domácí 
hospicové péče, která vyvrcholila akcí Papučový den. Náš paliativní 
tým a dobrovolníci ze zdravotních škol prezentovali práci domácích 
hospiců v obchodním centru Atrium i v přilehlých ulicích Pardubic. 
Druhou významnou akcí bylo připojení se k Světovému dni památky 
na zesnulé děti. Vzpomínkové místo v kostele sv. Bartoloměje 
v Pardubicích mohl navštívit kdokoli. V průběhu tichého rozjímání bylo 
možné zapálit svíčku a uctít památku zemřelého dítěte.

Vykonávané činnosti 
v roce 2021

Obecně prospěšné služby

Bohužel rok 2021 byl opět rokem 
covidovým. Znovu tak docházelo 
k rušení plánovaných aktivit. Výroční 
zpráva tedy obsahuje jen ty aktivity, 
které se mohly konat.
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Středisko 005 — psychologicko sociální pomoc

Středisko nadále poskytuje psychologickou pomoc a sociální poraden-
ství. Od února nabízíme nově i mediační setkání. Obě služby fungovaly 
v průběhu celého roku bez ohledu na covidovou situaci.

Psychologicko sociální pomoc a mediace jsou dvě odlišné služby 
a nabídky. Koncem roku jsme se rozhodli pro vznik zastřešujícího názvu 
en centrum, který začneme používat v roce 2022.

Kolegové z psychologicko sociální pomoci poskytli podporu 
98 lidem, a to převážně při individuálních konzultacích. Zároveň jsme 
zaznamenali nárůst počtu párových konzultací. Personálně náš tým po-
radců nedoznal změn, avšak vzhledem k narůstajícímu zájmu o službu 
předpokládáme, že v následujícím roce dojde k jeho posílení.

V oblasti poskytování mediací jsme se spíše rozkoukávali a získávali 
zkušenosti na stážích u jiných poskytovatelů. Přesto jsme zrealizovali 
11 mediací rodinného charakteru. Vzhledem k postupnému nárůstu zá-
jmu se ukazuje, že rozšíření služeb o mediace, bylo správným krokem.

Středisko 006 — kontexty humanity

Cílovou skupinou aktivity jsou učitelé středních škol a u některých před-
mětů i 2. stupně ZŠ. Jedním z cílů projektu je motivovat pedagogy k výuce 
v souvislostech, k vlastnímu profesnímu rozvoji a poskytovat jim prakticky 
využitelné prostředky např. studijní opory, články, handouty či knihy.

V průběhu roku jsme vytvořili stávající podobu vzdělávacích semi-
nářů. Od původně plánovaných komorních setkání na půdě Univerzity 
Pardubice jsme se posunuli k novým formám.

Další dva semináře proběhly v pardubickém Divadle D29 
a současně byly vysílány na platformě YouTube.
Na oba hybridní semináře jsme získali dobrou zpětnou vazbu a budeme 
v této formě pokračovat.

Středisko 007 — produkce

Audioknihy

Pokračovala distribuce i prodej souboru pěti biblických knih na CD.

Středisko 008 — rodinné konference (RK)

RK centrum jako společný projekt organizací Amalthea z. s. a energeia o.p.s. 
má za sebou pět let činnosti. I letos jsme pokračovali v naplňování jeho 
poslání, tedy v rozvoji a realizaci rodinných konferencí, jejichž 
prostřednic-tvím umožňujeme rodinám, především z Pardubického 
a Královéhradeckého kraje, vyřešit složitou situaci dětí vlastními silami.

V roce 2021 jsme zrealizovali 19 konferencí pro 36 dětí. U společného 
stolu se sešlo 131 dospělých rodinných příslušníků.

V únoru se konala již 100. konference, což považujeme za významný 
milník v činnosti rodinné konference. Uspořádali jsme 3 výcviky pro 
koordinátory rodinných konferencí, jimiž prošlo celkem 28 účastníků. 
Úspěšný rok jsme zakončili 10. metodickým setkáním.

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 2021 se 
konalo 6 přednášek pro mateřská či rodinná centra v rámci celé 
republiky.
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Středisko 010 — vzdělávací a kulturní projekty

Přednášková činnost
Přednášky Marka Váchy jsou velmi žádané, a také hojně navštěvované. 
I nadále byly některé realizované prostřednictvím online přenosu. Cel-
kem se takto uskutečnilo 11 přednášek.

Start Point Prize
StartPoint umožňuje ojedinělé porovnání současných evropských škol 
a vytváří prostor pro budoucí spolupráci mladých umělců. V roce 2021 
ovlivnila naše aktivity opatření z důvodu pandemie. Akademie rušily 
a odsouvaly prezentace diplomových prací, omezené bylo cestová-
ní. Přesto se podařilo realizovat základní cíl, i když v menším měřítku. 
Soutěže se zúčastnilo 12 umělců z 5 zemí (Česko, Slovensko, Německo, 
Holandsko a Belgie).

Závěrečná výstava ceny StartPoint se uskutečnila v prosinci 
v osvědčeném prostoru Galerie HYB4 v Kampusu Hybernská. Protože 
jsme počítali s nižší návštěvností, zprostředkovali jsme vše také online 
na webu a sociálních sítích. Celkový počet návštěvníků byl nakonec 
povzbudivý. Osobně se zúčastnilo 1 500 lidí a 5 000 online.
I přes zmíněná omezení se v Praze uskutečnil také rezidenční pobyt tří 
laureátů z předchozího ročníku, zakončený komorní výstavou v galerii 
Berlínskej Model. 

Středisko 011 — aktivní přístup k životu (APŽ)

Činnosti jsou 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. Zaměřili 
jsme se také na mobilní gramotnost seniorů a práci s IT technikou 
obecně.

Středisko 012 – média

Konference Člověk a média je společný projekt organizací energeia 
o.p.s. a Pontes, z. s. Na jaře se konala 36. konference na téma „Sociální 
sítě - mezi svobodou a manipulací“, která se uskutečnila pouze na 
platformě Zoom. Na podzim uskutečněné 37. setkání s tématem „Komu 
věříme a proč?“, mohlo být za epidemicky příznivé situace již opět 
fyzicky v Americkém centru. Z každé konference je možné zhlédnout 
záznam na YouTube kanálu.
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Roční účetní závěrka, zhodnocení základních 

údajů v ní obsažených

Účetní závěrka za rok 2021

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

Výsledek hospodaření roku 2021

Rekapitulace výnosů a nákladů za rok 2021 (v tis. Kč)

Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
Celkem

Výnosy 990 134 657 135 647

Náklady před 
zdaněním

14 242 70 588 84 830

Daň z příjmů 0 9 111 9 111

Hospodářský 
výsledek

-13 252 54 958 41 706

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 

Doplňkové činnosti

Středisko 003 — MVE Štětí

Doplňková činnost tvoří finanční zdroj pro realizaci všech obecně prospěšných 
činností společnosti. Tržby z prodeje elektřiny byly tedy přerozdělovány primár-
ně na financování charitativních a vzdělávacích projektů, dále na splátky úvěru 
poskytnutého Komerční bankou, včetně úroků z tohoto úvěru, a také na fond 
oprav.

V roce 2021 byly dodány dvě nové převodovky od firmy Flender. Na soustrojí TG2 
jsme převodovku vyměnili, na soustrojí TG1 jsme původní od Wikovu zatím ponechali, 
abychom je mohli mezi sebou porovnat v provozu.

Proběhly pravidelné prohlídky soustrojí, které neukázaly žádné větší 
technické závady. Například se potvrdilo, že koroze lopat turbín oběžného kola 
byla úspěšně odstraněna a dále nepokračuje.

V souvislosti s pandemií covid-19 jsme nemuseli přerušit provoz a nedotkla 
se ho ani jinak žádná covidová opatření.

Z pohledu výroby byl rok 2021 rekordní; do sítě jsme dodali 30,51 GWh 
elektřiny.
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Pasiva 1. 1. 2021 31. 12. 2021

A. Vlastní zdroje 464 345 529 334

B.II. Dlouhodobé závazky 424 381 385 202

B.III. Krátkodobé závazky 48 089 47 668

B.IV. Jiná pasiva 20 39

Pasiva celkem 936 835 962 243

Pokles celkové hodnoty dlouhodobého majetku je způsoben účetním 
odpisováním majetku, tzn. snížením majetku o oprávky ve výši 27 mil. 
Kč. V roce 2021 byl přírůstek dlouhodobého majetku o 1 320 tis. Kč 
a úby-tek o 2 273 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 385 mil. Kč 
a výše krátkodobého závazku splatného v roce 2022 činí 39 mil. Kč. 
Celkem zbývá doplatit 424 mil. Kč, splatnost úvěru je v roce 2030. 
Společnost plní všechny kovenanty stanovené ve smlouvě o úvěru.

Dále společnost splácí závazky dle uzavřených úvěrových smluv:

• se společností RCI Financial Services, s.r.o na financování dlou-
hodobého majetku – dlouhodobý závazek z této smlouvy ve výši
58 tis. Kč, krátkodobý závazek činí 52 tis. Kč

• se společností MONETA Auto, s. r. o. na financování dlouhodobého
majetku – dlouhodobý závazek ve výši 144 tis. Kč, krátkodobý záva-
zek činí 127 tis. Kč.

pro pedagogické pracovníky a kde probíhá příprava materiálů 
odbornými osobami, byly jen zčásti obnoveny kvůli přetrvávajícím 
omezením z důvodu pan-demie covid-19. Tato omezení se projevila 
i 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 2021 (v tis. Kč) – netto hodnoty

Aktiva 1. 1. 2021 31. 12. 2021

A. Dlouhodobý majetek 781 900 755 560

B.I. Zásoby celkem 13 804 12 204

B.II. Pohledávky celkem 26 039 56 028

B.III. Finanční majetek 114 625 137 929

B.IV. Jiná aktiva 467 522

Aktiva celkem 936 835 962 243
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U krátkodobých závazků v Rozvaze v oddíle B. III. se dále jedná zejmé-
na o dluhy ve splatnosti vůči dodavatelům z běžné obchodní činnosti 
ve výši 1 894 tis. Kč, dluhy vůči zaměstnancům ve splatnosti 898 tis. Kč, 
dluhy ve splatnosti vůči institucím sociálního a zdravotní pojištění ve 
výši 408 tis. Kč, dluh ve výši 98 tis. Kč z titulu přímých daní a doplatek 
daně z příjmů za rok 2021 ve výši 5 122 tis. Kč.

Zhodnocení vývoje vlastního jmění

Vlastní jmění společnosti bylo posíleno dosaženým kladným hospo-
dářským výsledkem za rok 2020 ve výši 41 033 tis. Kč a zvýšením reál-
né hodnoty finančního derivátu - přeceňovacím rozdílem z úrokového 
swapu. Rozpouštěním poskytnutých účelových dotací a darů, přijatých 
jako zdroj financování dlouhodobého majetku, dochází ke snížení vlast-
ního jmění.

Výnosy

V roce 2021 společnost dosáhla následujících 
nejzásadnějších výnosů:

a. výnosy z výroby elektrické energie 123 980 tis. Kč
b. výnosy z prodeje CD-Biblická poezie 126 tis. Kč
c. přijaté dary zachycené do provozních výnosů 8 tis. Kč
d. ostatní výnosy zejména z přednášek a kurzů 18 tis. Kč
e. ostatní výnosy – zejména vypořádání s KB z titulu úrok. swapu

623 tis. Kč a z nefinanční operace rozpouštění darů a dotací poskyt-
nutých na MVE ve výši 9 381 tis. Kč

f. výnosy z připsaných bankovních úroků ve výši 581 tis. Kč

Celkové výnosy a náklady dle jednotlivých středisek za rok 2021 
bez alokovaných výnosů a nákladů střediska 001

výnosy 
v tis. Kč

náklady 
v tis. Kč

Stř. 001 správní 186 5 118

Stř. 003 MVE 134 517 76 239

Stř. 004 dětská paliativní péče 659 5 135

Stř. 005 psychologicko sociální pomoc 3 2 795

Stř. 006 kontexty humanity 0 1 760

Stř. 007 produkce 126 68

Stř. 008 rodinné konference 133 1 311

Stř. 009 edukace a rodina 6 146

Stř. 010 vzdělávací a kulturní projekty 17 1 091

Stř. 011 aktivní přístup k životu 0 215

Stř. 012 média 0 63

Celkem dle auditovaných výkazů 135 647 93 941

Výrok auditora k roční účetní závěrce

Zpráva auditora o auditu účetní závěrky za rok 2021 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: 12 516 tis. Kč
Přímé náklady pro plnění hospodářské činnosti: 76 307 tis. Kč
Náklady na správu (včetně akt. do investic): 5 118 tis. Kč
Celkové náklady za společnost po zdanění: 93 941 tis. Kč

Lidské zdroje

Podrobnější informace týkající se pracovníků a souvisejících osobních
nákladů – viz bod VII. a VIII. Příloha v účetní závěrce.

zakladatelé společnosti

Marek Černocký

Jana Černocká

čestný výbor
Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

 Ing. Daniel Raus

PhDr. Petr Kolář

doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. 

Ing. Libor Winkler, CSc.

správní rada

Jana Černocká

předsedkyně správní rady

Ing. Miroslav Lekeš

člen správní rady

Mgr. Kateřina Hájková

členka správní rady

dozorčí rada

Mgr. Petr Kuneš 

předseda dozorčí rady 

Do 30. 6. 2021  

Mgr. Pavel Lomička, Ph.D. 

člen dozorčí rady

Od 1. 7. 2021 

Mgr. Karolína Lomičková 

členka dozorčí rady

Ing. Marie Urbanová, Ph.D. 

členka dozorčí rady

ředitel společnosti

Marek Černocký

Struktura společnosti
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