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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, milí příznivci,
předkládáme vám výroční zprávu, v níž informujeme o hlavních výsledcích činnosti našeho kolektivu v roce 2008, spolu s obligátním souhrnem
hospodářských výsledků. Náplň zprávy opět potvrzuje, že činnost společnosti PORSENNA o.p.s. je soustředěna na vybrané praktické otázky udržitelné energetiky.
V této oblasti naše společnost nepůsobí v izolaci, ať již ve vztahu k českým
městům a obcím tak i ve vztahu k zahraničním partnerům;
podílíme se na jednom z více
než 400 dílčích projektů spadajících do programu Inteligentní
energie pro Evropu a současně
na prvním projektu, který se v
tomto rozsahu pokouší najít
cestu pro udržitelné nakládání
se energií ve městech nových členských států EU.
Z předkládaných výsledků je zřejmé, že poznatky o účinných a jednoduchých strategiích jsou tématem, o které zájem odborné i laické veřejnosti
roste. Svou činnost se snažíme v rámci možností cílit tak, abychom průřezově
postihli oblasti zcela praktické - energetické audity a poradenství po témata
osvětová - výukové listy pro školy. Celkový obraz výsledků činnosti jak společnosti PORSENNA o.p.s., tak ostatních výsledků dosažených programem
IEE, představují povzbuzení a podporu střízlivému optimismu ve výhledu
na smysl pokračování v takto rozvíjených činnostech. Podporují totiž šetrnější zacházení s přírodou a jejími zdroji.
S přáním podobného úspěchu zájemcům
Václav Vacek
předseda správní rady PORSENNA o.p.s.
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Během roku 2008 byla v pilotních městech (Kopřivnice, Hlinsko, MČ Praha-Libuš) uskutečněna první školení energetického
managementu, sestaven energetický tým, započala tvorba energetických plánů města a proběhly Dny udržitelné energetiky pro
veřejnost. Více informací naleznete zde: www.energymodel.eu.

Projekt Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování
měst a obcí je výzkumným projektem podporovaným Ministerstvem
životního prostředí ČR. Cílem projektu je zmapovat stav poznání a existenci datové základny pro rozhodování v oblasti komunální energetiky
ve vybraných municipalitách České republiky a navrhnout sadu energetických indikátorů na místní úrovni vhodných pro dlouhodobé energetické plánování.

Během roku 2008 bylo provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření,
byla sestavena pracovní sada energetických indikátorů, byly uskutečněny řízené rozhovory se zástupci měst a obcí a výsledky byly publikovány na odborných seminářích i v tisku. V rámci projektu spolupracujeme
s Národní sítí Zdravých měst ČR. Více informací o projektu je k dispozici
na www.porsennaops.cz/iuke.

Příručka pro energetické manažery měst a obcí

ŘEŠENÉ PROJEKTY V ROCE 2007
Projekt MODEL - Energetický management měst a obcí
je jedním z projektů podporovaných v programu „Inteligentní Energie
pro Evropu“ a je koordinován organizací Energie Cités za účasti osmi
partnerů ze zemí střední a východní Evropy - Bulharsko, Česká republika,
Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko.
Cílem projektu je pomoci pilotním městům z výše jmenovaných partnerských zemí vytvořit v rámci úřadu fungující energetický management a tím
stabilizovat výdaje za energie.

www.porsennaops.cz
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V roce 2008 započala
tvorba ucelené příručky
pro energetické manažery
měst a obcí. Na více než 50
oboustranných listech budou vysvětlena a přehledně
seřazena všechna podstatná
témata, která pomohou energetickým manažerům i dalším
zájemcům při jejich práci.

www.porsennaops.cz
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Příručka je dělena do sedmi tematických okruhů:
» Základy energetického managementu a legislativa
» Úspory energie v souvislostech
» Zdroje energie pro využití ve městech a obcích
» Tvorba a aktualizace energetických plánů města
» Nástroje energetického managementu
» Příprava a řízení projektů
» Příklady dobré praxe
V průběhu roku 2008 byla připravena zhruba polovina plánovaného
rozsahu příručky, která již je průběžně využívána na školeních a seminářích pro města obce.

Výukové listy pro základní školy
Projekt je realizován ve spolupráci s firmou KNAUF INSULATION,
spol. s r.o., a jeho záměrem je vytvořit výukové materiály pro učitele
i žáky základních škol zaměřené na efektivní hospodaření s energiemi
a využívání obnovitelných zdrojů energie. Jedná se výukové listy
v těchto pěti tematických oblastech:
»
Energetický cyklus
»
Globální oteplování a změny klimatu
»
Obnovitelné zdroje energie
»
Úspory energie v domě
»
Energie a kvalita života
V roce 2008 byly výukové listy testovány ve spolupráci s učiteli ZŠ
Masarykova v Krupce, poté proběhlo
dokončení pracovních listů a příprava
veškerých podkladů k tisku.

Energetické audity
Také v roce 2008 byly zpracovávány energetické audity bioplynových stanic.
Zadavatelem energetických
auditů byla z větší části společnost FARMTEC a.s.
Kromě bioplynových stanic
byly zpracovány energetické
audity zejména budov v majetku měst pro účely plánovaných energeticky vědomých rekonstrukcí a fotovoltaických elektráren.

www.porsennaops.cz
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Display® kampaň (Evropská osvětová klimatická kampaň štítkování komunálních budov) jednoduchými a srozumitelnými prostředky
informuje veřejnost o energetické náročnosti, spotřebě vody a příspěvku ke změně klimatu u veřejných budov. Velkoplošný štítek informuje
o spotřebě energie (kWh/m2/rok), vody (l/ m2/rok) a emisí ekvivalentu
CO2ekv (t/ m2 /rok). V roce 2008 byl tento projekt realizován ve spolupráci s MČ Praha-Libuš v Základní škole Meteorologická.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008

PORSENNA o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Finanční výsledky za rok 2008
ROZVAHA (v celých tisících Kč)
AKTIVA

na začátku období

na konci období

1 069

432

Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Poradenská činnost
V průběhu roku 2008 pokračovala poradenská činnost, zejména
v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby rodinných domů.

Krátkodobý majetek celkem

1069

432

427

226

Krátkodobý finanční majetek celkem

641

186

PASIVA

1

20

na začátku období

na konci období

Pasiva celkem

Nejvyšším orgánem společnosti je správní rada ve složení:
» Václav Vacek (předseda)
» Jana Brabencová
» Martin Kupka

1 069

432

100

-362

Výsledek hospodaření celkem

100

-362

Cizí zdroje celkem

969

794

9

300

960

412

Vlastní zdroje celkem

Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem

Za řízení společnosti zodpovídá Miroslav Šafařík (spoluzakladatel a ředitel společnosti).
Činnost společnosti je zajišťována jak kmenovými
zaměstnanci, tak externími
projektovými spolupracovníky v regionech.

Jiná pasiva celkem

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v celých tisících Kč)

Spotřebované nákupy celkem

82

Činnost hlavní

Hospodářská

Celkem

314

314

Služby celkem

1400

1400

Osobní náklady celkem

1815

Ostatní náklady celkem

11

NÁKLADY CELKEM
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy celkem

www.porsennaops.cz

108
-108

Pohledávky celkem
Jiná aktiva celkem

LIDÉ

65
-65

2008

112

1927

3540

112

3652

769

327

1096

Sídlo: Bystřická 522/2
Kancelář: Bartákova 1121/3
Telefon: 241 730 336, 603 286 336
Email: ops@porsenna.cz
URL: www.porsennaops.cz
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4

4

Přijaté příspěvky celkem

230

230

Provozní dotace celkem

1860

1860

VÝNOSY CELKEM

2863

327

3190

Výsledek hospodaření

-677

215

-462

PORSENNA o.p.s., Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4

„Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“
čínské přísloví

