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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

 

Ústav byl dne 7. srpna 2019 zapsán do rejstříku ústavů, vedeného Krajským soudem v 

Českých Budějovicích pod identifikačním číslem 083 86 501. Název ústavu je Ernestína 

Velechovská, z. ú. (dále jen „ústav“). Sídlem společnosti je Čechova 906, 391 65 Bechyně.  

 

ORGÁNY ÚSTAVU 

 

Ředitel(ka) 

Do 30. 9. 2020 Ernestína Velechovská. K 1. 10. 2020 byla jako statutární zástupce – ředitelka 

správní radou zvolena PhDr. Anita Beganyová.  

Správní rada 

Ing. Helena Procházková 

Bc. Jan Dubanič 

Marie Hoppová 

Výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu v uplynulém roce byla 0 Kč.  

 

ÚČEL ZALOŽENÍ ÚSTAVU 

Účelem založení zapsaného ústavu je podpora osobnostního rozvoje, sebevzdělávání a 

sebepoznání, zvyšování povědomí o zákonitostech života a zvyšování kvality života a úrovně 

vědomí. 

Předmětem činnosti ústavu jsou především: 

a) lektorská a konzultační činnost v oblasti rozvoje osobnosti a sebepoznávání, 

b) publikační a osvětová činnost, 
c) pořádání školení, seminářů, relaxačních a prožitkových setkání, 

d) individuální podpora rozvoje osobnosti a vědomí těla, 

e) podpora a realizace ozdravných pobytů, 

f) propagace a podpora účelu založení ústavu. 
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PŘEHLED ZÁKLADNÍCH AKTIVIT V ROCE 2020 

Většinové úsilí bylo zaměřeno na realizaci vzdělávacích seminářů a na plánování projektů a 

forem spolupráce s dalšími experty a subjekty v dané problematice vzdělávání za účelem 

seberozvoje a sebepoznání.  

V roce 2020 bylo zrealizováno celkem 12 seminářů. Podpořeno bylo celkem 578 osob, z toho 

cca 200 unikátních osob.  

Vzhledem ke společenským událostem související s koronavirem jsme byli nuceni se 

přizpůsobit a začít přesouvat aktivity do online prostředí.  

 

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM 

Takové množství podpořených osob by samozřejmě nebylo možné bez našich firemních 

dárců a přispěvatelů. Jsme ve velké úctě a vděčnosti za každou podporu, ať už je finanční 

nebo třeba dobrovolnická, které se pro realizaci našeho poslání dostane a dostává. Na tomto 

místě bychom proto rádi poděkovali všem spřízněným duším, kteří se rozhodli nás v roce 

2020 podpořit. OPRAVDU SRDEČNÉ DÍKY! 

 

PLÁN DO ROKU 2021 

Věříme, že v následujícím roce se koronavirová situace uvolní a bude možné setkávat se zase 

osobně, protože osobní setkání je nenahraditelné. V roce 2021 plánujeme pokračovat 

v realizaci dalších vzdělávacích seminářů tak, jak doposud a zvažujeme přidat i některé další 

nové moduly, které jsou zatím v procesu tvorby.  

Přejeme všem pevné zdraví, svobodu a odvahu ve změti informací nacházet pravdu a důvěru 

v Toho, jenž nás přesahuje.  

                                                              

 V úctě, 

Anita Beganyová  

Anita Beganyová, ředitelka z. ú. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2020 

 

Rozvahový den nebo okamžik, 

k němuž se účetní závěrka sestavuje:              31. 12. 2020 

Účetní období:       1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 

 

Základní údaje: 

 

Název společnosti:   Ernestína Velechovská, z.ú. 

Sídlo společnosti:   Čechova 906, 391 65  Bechyně 

IČO:     08386501 

Spisová značka:   U 144 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích 

Právní forma:    Ústav 

Předmět činnosti hlavní: podpora osobnostního rozvoje, podpora sebevzdělávání 

a sebepoznání, zvyšování povědomí o zákonitostech 

života zvyšování kvality života a úrovně vědomí - 

lektorská a konzultační činnost v oblasti rozvoje 

osobnosti a sebepoznávání, publikační a osvětová 

činnost, pořádání školení, seminářů relaxačních a 

prožitkových setkání, individuální podpora rozvoje 

osobnosti a vědomí těla, podpora a realizace ozdravných 

pobytů, propagace a podpora účelu založení ústavu 

Předmět činnosti hospodářské: ------ 

Datum vzniku:    7. 8. 2019 

Statutární orgán:   ředitel Anita Beganyová 

Vklady do vlastního jmění:  100 000,- Kč 
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Informace o účetních metodách a doplňující informace:  

Používané účetní metody:  

 Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění a Českých 
účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti 
podnikání. 

 

Způsob zpracování účetních záznamů: 

 Pomocí výpočetní techniky 
 

Způsob a místo úschovy účetních záznamů:  

 archiv společnosti Ernestína Velechovská, z.ú. v sídle společnosti 
 

Způsob oceňování: 

 dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách 

 zásoby v pořizovacích cenách (cena pořízení a doprava) 

 finanční investice v pořizovacích cenách 

 

Způsob odpisování: 

 společnost provádí u dlouhodobého hmotného majetku odpisy dle odpisového plánu 
podle stanovené doby použitelnosti – pouze účetní odpisy 

 

Způsob stanovení oprávek k majetku: 

 součet dosavadních odpisů 
 

Způsob stanovení reálné hodnoty majetků a závazků:  

 reálná hodnota nebyla použita 
 

Způsob tvorby a výše opravných položek: 



 
 
 

 
 
www.ernestinavelechovska.cz     Ernestína Velechovská, z. ú. •  Čechova 906, 391 65 Bechyně  

                                                                                                              tel. +420 724 329 105 • email: reditelstvi@ernestina.cz   
                                                                                                     IČ: 08386501 • č. úč.: Fio banka 2601682448/2010  

 opravné položky nebyly tvořeny 

 

Způsob tvorby a výše rezerv: 

 nebyly tvořeny 
 

Odchylky od účetních metod na finanční situaci a výsledek hospodaření:  

 žádné odchylky nenastaly 

 

Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky: 

 žádné změny nenastaly 
 

Společnost nemá u jiné obchodní společnosti či družstva podíl na jejich základním kapitálu.  

 

Pohledávky a závazky 

 Pohledávky po lhůtě splatnosti – nejsou 

 Závazky po lhůtě splatnosti –   

      

Údaje o počtu zaměstnanců a výše odměn a funkčních požitků:  

 Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců – 0 zaměstnanců 

 Mzdové náklady  - 0  tis. Kč 

 Zákonné sociální pojištění - 0  tis. Kč 
 

Úvěry a půjčky: 

Počet závazků: V hodnotě: 0
Neproplacené: V hodnotě:
Proplacené: V hodnotě:22 96 898,90

23 216 898,90 0,00 120 000,00 Storna:
1 120 000,00

Datum Číslo Firma

2019001 O Ernestína Velechovská28.01.2020 180 000,00 0,00 120 000,00 20.10.2020 28.01.2020

Typ Částka z toho DPH K likvidaci Splatno Uhrazeno



 
 
 

 
 
www.ernestinavelechovska.cz     Ernestína Velechovská, z. ú. •  Čechova 906, 391 65 Bechyně  

                                                                                                              tel. +420 724 329 105 • email: reditelstvi@ernestina.cz   
                                                                                                     IČ: 08386501 • č. úč.: Fio banka 2601682448/2010  

 Společnost nemá žádné úvěry 

 

Cenné papíry: 

 Společnost nevlastní žádné majetkové CP, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, akcie, 
dlužné částky přesahující 5 let 
 

Ostatní závazky a pohledávky: 

 Společnost nemá žádné závazky a pohledávky sledované mimo účetnictví, ani 
závazky, pohledávky kryté podle zástavního práva, nemá splatné závazky pojistného a 
sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění.  

 Výnosy ze zahraničí se nevyskytly, stejně tak jako pohledávky k obchodování oceněné 
reálnou hodnotou. 
 

Události po datu závěrky 

 společnost prohlašuje, nenastaly žádné události po datu účetní závěrky, které by 
měly vliv na vypovídací schopnost účetních výkazů. 

 

Struktura tuzemských výnosů: 

 Přijaté dotace – nejsou 

 Přijaté dary, nadační příspěvky (významné částky) - nejsou 

 

 

Dne:    Razítko:   Podpis odpovědné osoby: 

22. 3. 2021            Anita Beganyová  

 

 


