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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) 

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 2021 A PLÁN DO ROKU 2022 

Rok 2021 se nesl v duchu pokračování online vzdělávání, i když v průběhu roku se i podmínky 

pro realizaci fyzických seminářů zlepšily. V roce 2021 jsme zrealizovali celkem 6 vzdělávacích 

seminářů formou online s celkem 6 215 zhlédnutími. Fyzických vzdělávacích akcí  jsme v roce 

2021 zrealizovali celkem 11 a bylo během nich podpořeno celkem 487 osob, z toho cca 200 

unikátních osob. Podařilo se nám navázat spolupráci s několika kolegy v oboru, s nimiž se na 

realizaci seminářů nyní podílíme. Rozvíjíme zázemí v objektu v Horním Bradle a plánujeme 

projekt zaměřený na vzdělávání širší veřejnosti v oblasti seberozvoje, sebepoznání a 

zdravého životního stylu.  Pro tyto účely jsme oslovily některé dodavatele patřičných 

produktů a služeb, které by mohly tvořit aktivní složku plánovaného projektu.  

Přidali jsme také některé nové moduly vzdělávacích seminářů, díky kterým se nám podařilo 

rozšířit aktivity a témata sebepoznávacího procesu (např. seminář „Žijeme srdcem“).  

V dalším roce máme v plánu vytvořit smysluplnou nabídku také pro rodiče a děti a rozšířit 

tím nejen nabízené know-how, ale také klientelu. Tématika vzdělávání dětí a rodičů je velmi 

poptávaná.  

 

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM 

Ani tento rok, jako jakýkoliv jiný by se neuskutečnil bez našich jednorázových nebo 

pravidelných dárců. Tímto velmi děkujeme za jakoukoliv podporu, které se nám pro realizaci 

našeho poslání dostává. Jsme ve vděčnosti a DĚKUJEME opravdu z celého SRDCE!  

Do následujícího roku přejeme Štěstí a Radost všem cítícím bytostem. Nechť jsou v Lásce 

šťastné! 

 

V úctě za celý tým Ústavu,  

 

Anita Beganyová  

Anita Beganyová, ředitelka z. ú.  
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2021 

 

Rozvahový den nebo okamžik, 

k němuž se účetní závěrka sestavuje:              31. 12. 2021 

Účetní období:       1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 

 

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: 

 Opravné položky nebyly tvořeny 
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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 - nejsou 
      

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: 

 Společnost nemá žádné úvěry 
 

Cenné papíry: 

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

21. 3. 2021            Anita Beganyová  

 

 


